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యని పేరు గలిగెను. ఇతనికి ప్ర త్త సంతౌనము లేదు, ఇద్దజు 

కామా శై లుండీరి, అందు. సాన్ యనునా మెను అజమోరురా 

జయిన సో మేళ్వరున కిచ్చెను. ఈ మెకమారుండే తరువాత ఢిల్లీ ల్ల శ్వరుం 

జ న పృథ్వీరాజు, రెండవ. కొమా 3 యగువిమలాబేవిని కనోజ్ రా 

జైన విజయపాలున కిచ్చిరి. ఈమెయే జయచచం ద్రు నితల్లీ అనంగ 
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అనంగ బ్రహావిద్యావిలాన ము BR ఇది యొక 

భాణము. కృంగారర సదు, పధాన మయినది, రచయిత 'వాధూల వర 

దార్యుండు, 
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పోక నాటకము. దీనిని రచియించినవాండు నివరామకృష్ణుం డను 

5తండు, నారాయణు6 డనునత( దేశివరామక్ళష్షునితం ట్, 

ధాన మగు 
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మేళక_ర్హయగు. రులవరాళిరాగజన్యము. 

ుంపనిధని స; అవరోహణము స ని 

మని సంచారముకలది, 

అనంగుండు . — ౧ నననిచే భాస స్యమనేయండిన తరువాత 
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; (3) అథ శ్ రచయిత ; 5 (3) చిద ౦బరాస్ట్రకకారుండు; 

(| యో గామశార్థ ప్రి BU hs హతా (తృఖౌవ్యు. 
మును రచియింఛినవాండు; (౧0 వాక్యమ౦జరీరచయిత; (౬) విధ్యప 
రాధ పాయళ్సి త్త ప సృయోగరచయిత 5 (౭) వాజ Fe 
“కుళ్ల చ భామ్యమ స ను ధ్రాసీననాండు ; 

యను నలంకార,గ (గ్కంథమును గూర్చినవాండు ; (౯) = కుమా 

రుండు, చైగోయార్చకాను క క, మమును (వ్రానీనవాండు; (౧౦) మం తి,_ 
మండల కుమారుడు; ౧౪౫౮-_వ ae కామస సమూహ 
మహాప (మ, బంధము అను ట్ రచియించినవా.డు. 

వ, వక్కపాడవ _ ళుడవరాగము,. పదు 

“నేడవ మేళక ర్తరాగమగు నూర్య కాంత రాగజన్యము, ఆరోహకణొవ 

రోహణములందు -రి సమపధనిసథవ సపమగరిస యని 

సంచారము కలది, 

అనంతకవి (చిత్రకవి — ఇతడు "పెమ్గుసాని చినతిమ్మా 

సా కాని, శి తుండు. పదునేడవ శతాది మొదటియర్గ మున నున్న 
వ క ఖ్ యూ బ్రావహాణుండు.. చత్రక వి నెద్దనార్యన 

ఫు క్ర (డు, భారచ్వాజసగో త్రు తుండు. న రిణయ మను ప్రబ 
ధమును రచించెను, హరిశ్చంద ద్రనలోపాఖ్యానము నకును. విస్తుచి ya 
మునకును టీక వ్రా సినవాండు. ఆంజనేయోపాసకుండు. 

అనంతగిరి — ౧. తూర్పుగోదావరి ఏ జెన్సీజిల్లా, యెల్ల 

1 వరంతౌలూకాయందలి వా జనస నసంఖ్య ౧౦౦ (౧౯౩౧) 

౨ గంజాంజిల్లా పర్లాకిమిడి తాలూకా 

లోని జమోంచారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౩౧ (౧౯౩౧). 

3. గంజాంజిల్లా పర్లాకిమిడి తాలూకా 
జమిందారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౦ (౧౯౩౧). 

ర, గంజాంజిల్లా పర్హాకిమిడి "తౌలూకా 

జమీందారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౮౩ (౧౯౩౧). 

వం గం జాంజిల్లా ఓక్క_లికాలూకా 

లోని ఈనాం గ్రామము. ఇచ్చటి జనసంఖ్య కప (ray 

ws uk ee (చూడుడు: అం 

అనంత జిత్తు re ఇరువదినలుగురు బినులలో€ పున 

| గవవాండు.. ఇతడు వ శ్రహాారరక్నకే నండి యావిర్భవించెను, ఇతని 



తండి డ్రి సింహనేనుండు, తల్లీ సుయశ. ఇతని ౪ చవణాతిథి” (* గర్భ 

ప ప్రహోతిథి) శా శ్రా వణకృవ్ణస ప పమి. జన న తిథి నై శాఖ కృష్ణ క్క త మోది. 

ఇంచుమించుగ ia ఎప గర యూని! దుం డను. క్భక్తి తికా 

నక్షత, ముననుండి మీనరాశి నిర్లతే మగుసమయమున నితండు అయో 
టో 

ధ్యాసగరమున జనియించెను. ఇతని శీరీరసుమాన మేంబదిధను 

వులు. ఆయురానము ము ప్పదిలక్షలవర్ద మలు, దేహవర్లము బంగా 

రమువలె నే "డేను. ఇతనికి రాజూ అను ఉపాధి ఒసంగC 

బడినది. ఇతనికి వినాహ మైనది. కాంపిల్యనగర మున నితనితో పొటు 

_చెయ్యిమంది సాధువులకు నీళ్ల దొరకినది. మాఘకుక్ట చకుర్షశినాం 

డితనికి దీక్ష ఇయ (బడినది. ఇతనిది కనక కలకు ఇతని sa 

'లేంబదిమంది. ౬౬ వేలమంది సాధువులు. శ్రావ 

శ్రావికలు రో లకుల ౧౩ వేలు. వైశాఖ 

కప చతుర్దశి ఇతేని జ్ఞ నతిథి, కాంపిల్య మితేని జ్ఞాననగరము. ఇతని 

దీక్షూవృకుము అశోకము. ఇతండు కాయోత్సర్ల అనుట చెక్క 

శుక్ల పంచమోడినమున ము క్రుం డయ్యెను. ఇతని మెోతుస్థానము సమేత 

శిఖిరము. (ప భమగణరుడు-యకు (డు. గృుథనుభార్య పద | 

శీవలులు ౫ వేలు, 

కులు ౨ లకుల ౬. వేలు. 

(0/1 

అనంత దివ తుండు — విశ్వనాథదీకీతుని కునూ 

రుదు: వేదవిణుయు. ఇత. జాశ్వలాయనమ తౌనుసార ముగ సంస్కృ 

_ తమున ప్రయోగరత్నము ( స్థార్తానుహ్ఞైనపద్దతి ), మహారు ద, పృ,యో 

గపదతి యును స ౦ఫములను రచించెను, 
థి (UU 

అనంత దేవుడు వ er ఇతే ని కనంతొపాలుండనియు 

చేరు కలదు. కొంకణ బేశపాలకుండు. ఆజవవికమాదిక్యుని సామంత 

పృభువులలోే నొకడు. ఇతనిజనకుని పేరు నాగార్దునుఃడు. ఇతడు 

శ్ స్క ౧౦౯౫-వ సంవత్సర మున సింహాసన మె క్కెను. ఇతనికి. 

బల్చిమసముద్రాధిపుం ద డను బిరుద ముం డేను, _స్పానకమ్ము నాగపురము 

(నాగామ్ ఏ నూర్చరకము (సోపారము) చమూలీ (చాల్) 'మొద 
లగ కొంకణమందలి శేవుప ట్టణములకు వచ్చు బండ ద్ద మాందిపన్ను ఇతని 

సమయమున (6 దః సిబీేయయి-డెను,. దురదృష్ట్రవశమున,_ బంధువర్షముల వై ర 

కారణమున జనించి శ _క్రిమంతమై కొంకణభూమిని నాశనము గావించి 

దెవచ్రాహ్మణుల నిడుమలకుం చాలు చేని న ఘూరపాప సముహాము 

నిత యు తస ఖడ్డధారా సముద్రమున ముంచి రూఫుమూపె 

యికని శాసనములం దెత(డు కీ _శర్రీంపబడినా(డు, ఇందువలన అనంత 

డేవునికి ప్ర పూర్వము ఫీశివంశములోే. 'నంతఃకలహము. జనింప దానిని | 

సందు చేసికొని గోప కపట్టణము(గోవా )పాలకులు కాదంబులు కొంక 

ణములోని కొంత భాగమును జయించినట్లును దరువాత నితడు ప్ర 

లుండై శ త్రువులం చాజందోల్సి కోలుపోయిన భూమిని గాంకవయమం 

దనవకేము చేసగానినట్లును యాన ల 

ఈ నుప ప ప్ర సిద్ధుయగు భాస్కరా 

చాడ్యునితమ్మనిపాత్రు, డు ఇతడు చాలిస్ గ reat భవానీదేవి 

ఫర నొక చేబాభయమును గట్టించెను, ఇతని, టి, డ్రి పేరు. గణపతి: 

మొదలయిన 

వేదాంత. గ 

' దర్ బందునొద్ద చా శి తుడుగ Me ee ౧౬కళో మొదల 

౧౬౬౮ వట పండిన. ఈ గ 

well రుద దృషాల్క దెడ్డపాలన a ప 

నని 

డల కుం డనునర pe రాజాను గ్ (గృవామును. సంపాదించి ప్ర 

అనంతదిక్సి తుండు-అనంత దేవుండు 

తాత ర్ర్రీపతి భాస్క_రాచార్యుని తముడు, ఇతండుు ౧౧౩ ౨-వ 

శకమున సింహాసన మెక్క్మి_న దేవగిరియాదవరాజాలలో నొకండగ 

సింహణుని సంస్థానపుజ్ ్యతిష్కు.ండుగ నురి'డెను. 

3, ఇతడు సంస్కృతీ మునండ 

సిద్దాంతతత్త [ము సృతికౌ స్తుభము *, 6 సంస్కా_ర కౌ స్తుభము : 

గ ంథములను రచించెను. సిదాంతత త్త మనునడి 
(UU థి ఎవి 

(గృంథము. ఇత (శు కూర్తాచల దేశాధిపతి యైన బాజబహ 

టా 
గ్రంథకర్త రతం డ్రి, 

( న్యాయ్మప, కాళశః) అను ప్రార్వమామాం?సంబంధిమైన యుద్ద్రంధథ 

మునకు గర్ర. 

ఆప దేవుండు ప ఆపబే దెపి 

నొ ఈ. ఇతయ ట్రవాసస్తుని ! సిద్దాంళ 

మండల. eh aes మ త్తర మననధ్యాయముమాయస్తు బృవాజ్ఞా జాతేక ము 

మీదను టీక వ్రాసినవాండు, న 

౫. కాకీ రదేశపురాజు. ఇతండ 

శ్రీః వ్ర, ౧౦౨౮ మొదలు ౧౦౬౨ వజకును ముప్పదయిదు నా. 

ములు రాజ్య -పు'లెను. ఇతండు సంగ్రామరాజు (౧౦౦౩ - ౧౦౨౮. 

చిన్న కుమారుడు. ఇతే నియన్న  హరిహరరాజా ౨౨ దినముల 

రాజ్యము చేసి గతించినత్ డెనే ఇతనితల్లి దుర్తార్ధవృత్తిగల శ్రి లేశ 
రాజ్యము నొ క మించుటకు6 బ బృయత్సి ంచెను, 

రీత్రనిసే, క్ు నముపపె6 గూర్చుం డంబెట్టిరి.. 

కాని రాజభటు 

ఇతని పినతేండి 

కుమారుండగు విగృహరా తమాల దండెత్తి వచ్చెను గాని 

ప్రాణు6 డయ్యెను, శాహొావంళీజ ఇతని రాజ్య ై ప్రార ంభ్లద్షశఈ అదః 

క్ష స్వ ళ్రాజానకుం బి, బియులై మిక్కి. 

బలవంతు శ ర, రు ద ద్రపాలుండు ఇందుచం ద్రు దు ట్ ween 

యొక్క. ఫద్దవిడ్డన బెండ్లి చేసికొనెను, అ అనంత దేవు డా ఇండ 

చం ద్రునియొక్క_ చిన్నకూంతుర గు సూర్యమతిని బరీణజయమా డేను, 

' ఊవరు లనువారు రాజుపె6 దిరుగంబడిరీ. కంపనాధిపతి యగ 
త్రిభవనుండు వారికి నాయకుండుగ నుండెను. అనంతుండు యుద్దమ 
పం బోయి కార్యమును జాపి స్వయముగ (త్రిభవనుని. జం పేను 

అటే అచలమంగలు6 డనురాజు ఏడుగురు. ఫ్లుచ్ళభూపాలుకతో 
గలసి: ఎ త్తిరాంగా రుదృపాలునిసాహాయ్యంబున అనంతుడు వా, 

నోడించెను. రుద్రృపాల దెడ్డపాలురు మరణము: నొందినపిదప నన 

ఎ | తుండు తనభార్యయైన నూర్యమలిసాహాయ్య మున రాజ్యము చేయ 

ములు గట్టించి దానములు చేసెను, 

ఈమె మిక్కిలి ధర్తాత్గురాలు, పెక్కు . చేవాలర 

రాజుమా త్ర, ము గుజ్జములు మెందలయినవానియం 'బెక్క్కువయ 

సకిగలవా.డై ధన 'సుక్కవగాల న గొల్ల వెట్టుటవలన అప్పులపా లాయెన: 

జల? 
ఆ. | 



అనంత దై న 

దోచుకొనుచుం డెను. పద్యరా జను పర దేశీయుయు, తములపాకు 
లము్యువాండు రాజున కంతయో అప్పు పెట్ట అతనిసీంహాసనమును 

గుదువ యుంచుకొ నెను. అపుడు నూర్యమలి తనయొద్ద నున్న ధనము. 

నొసంగి రాజును బుణవిము క్రూరి జేసెను అప్పటినుండియు రాజ్య 

భార మంతయు నూర్యనలియె వ వహించెను. అనంత దేవుండు పేరు. 

నకుమా,త తీయు రాజుగా నుండెను. ఆమెప ప్రృభుత్వమున 6 హూలధదరులి 

నా ముఖ్యమం త్రి రి“ నుండెను, ఇతండు మిక్కిలి జాగరూక 

తత్రో రాజ్య భారమును నడెను. ఆకాలమున అనంత దేవుడు శాల, 

కంపాచిదేశముల జయించెను. ఊరశ్క వల్లాఫుర బేశాధిపతులపై3 

దండువెడలంబోయొను గాని పరాజితుండె తిరిగివచ్చెను. అనంత 

దేవుండు మన; సైర్యమ 'లేనివా( డసుటచే సూర్యమతి యనుమతి 

నాతండు ౧౦౬౩ లో రాజ్యమును తనకుమారులడెన కలశున కిచ్చి 

వైచెను, కాని కలునకున్కు అనంత దేవునకును పడనందున రాజు 

మరల రాజ్యభారము వహించుటకు పృయత్ఫించెను. తుద కీతండు 

త శ, ౧౦౮౧ లో కుటుంబకలహమునకు విసివి ఆత హత్య గావిం 

చుకొ చెను. 

అనంత డై వజ్జుండు -- క్యౌఠివశ్చాస్త్రవే క్త, నుహా 

క విఖ్యాళులడైన గణోశదై వజ్జునితే ముండు. ఇతండు కా. శ, 

౧౮౪౬  జయనామ'స సంవత్సరమున వరాహమిహిరక్ళత 6లఘుజాత 

కయి ఎ టీక వ్రాసి సెను, అది ఊత్సలక్ళతే మైన స్ 

లఘుతర మైన (Re కా మెన దనియు నీత నియభిప్రాయము 

అనం క్ర స పూ ల్ల — . బక్లారిజిల్లా, హర్చణహళ్ళి తాలూకా. 

యందలి స. జనసంఖ్య ౧౨౭ (౧౯౩౧). 

అన౦తనారాయణు(6డు -- ౧. సుప్రసిద్ధుండను 

దక్షిణ దేశపు సంస్కృతకవి; అనందవల్సీస్తో తి, ము, కరభోజచరి తము 

అన్ముగ్యంథములు రచించెను, 

| ౨. సుప్రసిద్దుండను 

నాలాల సం = Wn 

శ్ర యం దితనియింటి పేరు తాళవవా రని యున్న ది, ఇతడు వైదిక 

త్రావ్వణు(డు. కాండిన్యసనో శత్రు, తుండు. అప సంబనూ తు (ను, కాళ 

వా స సిరేని యితనితాత. -లింగకవి యితనితం డ్రె" peal శ్లతాబి 

 వూర్టభాగమునందలివా(డు, ఇత (డు రచించిన గ్రంథముల రెండు :' 

ాధేయోపాఖ్యానము, వృద్దాచల 3 మాహాత్ర తృషుము. ఇందు మొదటిది 

-బదిర కృన్ణ భూపాలునకును, రెండవది పంట లీంగాజీ రెడ్డికి నంకితము, 

గా భేయోపాఖ్యా నము అయిదాశ్వాసముల గ ,0థము, విశ్వామిత్రుని 

రాదచీకము మొదలుకొని వసిహ్టనిచే య హరి యనిపించుకొనుటవ అకు 6 

గల యక యిం లు సరళవై£ ని వర్ల ంపంబడినది, .వృష్థాచల 

మాహాత్త త్రము క్షత్ర త్ర మహ త్ర మును దబ్బు, “నె నై దాళ్వా సముల సరసమైన 
జాతే 

ము 

పనన పహ భానుదత్తుని “రసమంజరీకి 

వ్యాఖ్య (వ్ర వాసీనవా డు; (త్ర ఫ్టం బక పండితుని కుమారుడు బాలో 

ఖం పౌక్రుండు; నీలక ౦ంవపండితుని వ, పౌత్రుండు. ఈవంశము 

వారి నివాసస్థలము గౌతమినదితీరమునంగల పుణ్య _స్థంభము. దేశభాప, 

యందు దానికి పుంటాం బెక్ అని “పేరు: ఆహామద్ నగరజిల్లాయం 

దున్న ది. అనంత పండితుడు ర సమంజరీ వ్యాఖ్యను శేకవర్ష ము ౧౬౯౨ 

లో ఆపుడు కాశీనగరమును సాలించుచుండిన చంద్ర భానుభూపతి 
యాజ్ఞ ననుస సరించి కాశియందు రచియించేెను, 

'అనంతపంధీ. -- సంయుక్త రా స్త్ర మలయందలి రాయ 
బశేల్కీ సీతాపూర్ జిల్లాలయందలి వైన్లవులలో పునఃసంస్కారము6 

జెందిన వై న్లవులసం ప్రృదాయము. విరిసంఖ్య బాలం దక్కువ, పరమే 

శ్వరు( డొక్యాజే యని నమి యాతనిని అనంత జేవు. డను పేర నారా 

ధింతురు, ముండ్వాలోని సాధుమున్నా దాన్ ఆను సువర్ణ కారుండు 

పతన తక ర్ట, కజవుకాలమున నిత డెందజినో కడుపుమంటనుండి 

కాపాజెనట. ేర్కీ సీతాపూర్ బహరాయచ్ జిలాలయందలీివా 

 శందటో యితనికి శిష్యు లయిర6ట. మున్నా దాసు ఉప బేశించిన 

నై న్హనమునకున్కు సాధారణ వైస్తవమునకును ఎక్కువ భేద "మేమియం 

కన్సింపదు. 

అనంత పద్ద నాభ పు రర! = దే ' చిత్తూరుజిల్లా 

కాళహ పతా. క ఈనాం గ్రామము. జనాస సంఖ్య ఏ౯ 

౨. దీనికి గురమెపీట 

౫దబపాలెమను “పేరును గలదు. విశాఖపట్టణముజిల్లా గోల్లొండతాలూ కా 

లోని. ఈనాం గ్రా మము, ఇందలి జనసంఖ్య ౨౬ (౧౯౩౧). 

అనంతపసలి -- పిమగోదావరిజిల్లా తాజేపల్లీ గూడెం 
డగా య య. 

తెలూకాయందలి గ్రానుమము, జనసంఖ్య 3 ం౮రోరో (౧౯౩౧). 

ఏ అనంత పాలు(6దడు' -- క ల్యాణము రాజధానిగ6 బాలీం 

చిన పశ్చిమచాళుక్యవంశజుండగు త్రిభువనమల్ల ఆటివవి క కృవూదిత్యుని 

పృథానదండనాయకుఃడు ౩ మ చీశదండనాయకుని నలువురు తనయు 

లీల (బి సిద్దుండు. విక (కృమాదిత్యసామంతుండుగ బెళ్వ్యోళ 300 లు 

MT es అ. నా! పబాలించెను,. చేంగిరాజ్యమును 

Tg పాలించు చుండిన కాలమున నితండా. 

క్రృమాదిత్యుని పక్న్షమునఈ€ 

నొన్నివత్సిరములు. గ్ర. (దౌ, జ్యమును పాలీంచెను. ఈతెని శాసనములు 

రాజ్యముపయి నె నెల్పివచ్చీ వారి నోడించి, వి 

కృష్ణా గుంటూరుమం డలములందున్సు సోచావరీమం డలమునను గాన 

వచ్చుచున్న వి. ఈత డీరాజ్యముేలుచు బెజవాడయం దుండినకాల 

మున శ్రీ పతిపండితు డీతనికి సరు డయి యుండెను ( చూగుండు: 



శ్రుపతిపండితుండు ). అనంతపాలదండనాథుని శాసనములు క్రీ, శ. 
౧౧౦౦ మొదలుకొని ౧౧౨౩ 'సం వత్సర ములవజుకు6 గాన్సించుచున్న వి. 

అనంత పురము ల et టట మైనూరురాజ్యమునండలి 

యొకపల్లె, షిమోగాజిల్లాలోని సాగర్ తాలూకాలోనిది. పీమోగాకు 

౨౯ మెళ్లమి(డ నుండును. అంధాసురుC డన్న రాజుచే నెనిమిదవ 

శతాబ్రియం దీ గ్రామము కట్టింపయుడియె. పదునొకండవశ తా బ్రియం దెది 

చాళుక్యుల త పు దుంెను, ఇది సహ స్మస్రవిషయము (మండ 

లము లోనిది, ౧౦౪౨లో నిది ౧౨౦౦ ్రావాణుల క్యు, క గ, హారముగ 

నీయ(బడేెను. ౧౦౭౯లో నిది రాజధానిగ- జెప్పంబ డెను. a 

క తాబ్టియందు శేలడిరా జయిన వేంకటప్పనాయకు€ డిగా మమునందు 

శివాచారమశమును సాపించేను, చంపకసరసు అత తవం 

చెను, గ్రామము పేరు “అనందపురి మని మార్చెను. అదియే తరువాత 

ననంతపురముగ మాటను. హెడర్కు టిప్పూలు ఈగ్రానుముపె 

'పెక్కు_సార్లు దాడివెడలీరి. ౧౮౩ ౦లోని న కన. నీ 

గ్రా మము నవక! songs 

9, అనంత పుర ము జిల్లాకు 

ముఖ్యపట్టణము, ఇది చెన్న పట్టణమునకు వాయవ్యమూలగ గా. 

మెళ్లమోంద నున్నది, ఇది చెన్నపురి దజీణమహారా వ్ర ఫు ఇనుపదారి 

యొక్క గుంతే కల్లు - 'బెంగుళూరుశాఖమింద నెక నే స్రైవన్. 

ఈ గ్రామమును చిక్క_ప్పజడయర్ అనునత (డు కట్టంచె నని 

చెప్పుదురు. pas విజయనగర ఠా జయిన 

మం త్రిగ నుం డెను, ఈ యొడయర్' ఒక పెద్ద చెటువు కట్రంచి, దానికి 

రెండు అలుగులనుండి ఎక్కువై. ననీరు పోవుటకు లండు క 'త్వ్వలును, 

వానికి సమీపమున శెండు గ్రా మములును కట్టించెను. అం దొక 

గ్రామమునకు రాజు పేరిట బుక రాయసము దము అని పేరు పెట్ట 

'ండవదానికి౬ దనభార్య యై యైన. అనంతమ్ష పేరిట అనంతసాగర నుని 

“పీరు సెప్రను, ఆఅపేనే అనంత పుర మని మాయను, 

_ ౧౮౦౦ లో ద త్రమండలములు కం' పెనీవారి క్రి శ్రి ందికి రాయగా ఆ 

ప ప్రదేశమునంతకును మనో అనువానిని క లెక్ట్ర bead నియమించిరి, 

కే అనంకపురమనం పే తనకచ్చేరి. యేర్చజంచుకొ నెను ౧౮౨౨. 

లో కలెక క్ష రుకచ్చేరీ బళొ-రికిC చీసికొనిపోయిరి, ౧౮౨౩ లో మరల ఆ 

కచ్చేరి. అనంతపురమునకు వచ్చెను. ౧౮౪౮౦ లో కలెక్టరు కచ్చేరిని 

బల్గరికి మార్చి, అనంతపురములో సబ్కలెక్టరు ఉండంభొచ్చెకు. 

_ ౧౮౬౯ లో ఈకచ్చేరికూడ గుత్తికి య బోయెను, ౧౮౮౨లో అనంత 

కచ్చేరి వచ్చెను. 

ఇచ్చట జిల్లాకలెక్ష కరు, పోలీసు స 
' సాశెస్టు ఆఫీసరు, లోకల్ ఫండ్ ఇంజినీరు. అనంతపురం డివిజనును 

. పాలించు హెడ్ కార రు డివ్యూటిక'కెక్ట రు అనంత ల 

తహసీలుదారువారల args: లుండును. . కు డె 

(పృథమబుక ్క_ at బురుజాల విశేవములును, 

లా గ్రామము. 

నూపరిం మం'డెంటు, 

జిల్లా కాయనోటిశాలూకాయందలి | శ్రమము, 

శం Wan సమయమున జరగ. గంగజాకరకు 'ఉను-€ 

అనంత పురము 

డబ్బు అసిస్టెంటు ఇంజనీరు, సాల్టు - ఆఅప్కారి - కస్ట్రరుః 

ఇకా చ్పక్టరు వ రు ఎహష్యు రెన్ఫుల జిల్లా రిజీ gs 

విద్యాధి కార్వ ఇంక మ్టాక్చు ఆఫీసరు, జిల్లా ఆరోగ్యాధి కారి ( 

ఆఫీసరు), పోలీసు డిబ్య్యూటీనూపరిం టం డెంటు, 
సంఘముల (కో ఆపరేటివ్ సాసయిటీలు ) అసిస్టెంటు రిజ్ 

కూడ నుందురు. జిల్లాకోర్టు, సెపన్సుకోర్టుకాడం గలవు 

యన్నియు కాక గవర్న మెంటు ఫస్త్రళైడు కళొశాల్క 

గిప్రయిట్టనూల - వీనితో దీనికి ప్రాముఖ్యము మటియు ' 
నది, జనసంఖ్య ౧౦౯౯, ఈ మమున చెప్పందగిన వీ 

6 రాబర్డ్ సక న్కు ’ రను చాకము. al పురమున కలెక్టరు 

sels న అచ్చట నే మరణమునొందెన రాబర్ట్ సక్ అనువా 

ఈ చొాకము నిర్మిత మయినది, రాబర్జిసక (బతికియున్నప్న 

చాకము "నేర్చజచ్చి నడువు నున్న కోట్క కందకము ఫూ 

నడుమ మండపమును గట్టింది చుట్టు తనచేతితో చెట్లు 'నా 

వీనిలో దాదాపుగ అన్నియు నశించిపోయినవి. గుడీ శెదురుగ 

సహకార 

విశాల మెన 'పెద్దచెెక మిప్పుడు దానిచుట్టుపట్లం గల పాఠశా 

విద్యార్థులకు క, § డారంగముగ నుపయోగపడుచున్న ది, “రా 

స్క్వేరు ' చుట్టు నున్న కట్టడములలో గవర్నమెంటు ఆ 

| పిహౌధ్యాయలక ఊపాధ్యాయినులకు బోధనాభ్యసన క్షా 

(Training Schools), బాలబాలికలకు ఊన్న తేపాకశాలలు 

దగినవి. ఈచాకమున కు తీరమున ప్రా శకోబ యుండెను 

కందకపు పల్ల ములును ఇప్పటికిని 

వచ్చును. ప్రాంతకోట యున్న ప్ర ప దేశమున నిప్పుడు “ జూబిలీ పా 

అను పౌరోద్యాన మున్నది. వార మువారము జరగుసంత క 

జరగును, అనంతపురము పరిశంద్ధముగను చక్కో_(గను ఉండును 

3 అనంత ప్రరంజిలా 

జనసంఖ్య ౧౩౮౪౧౨ (౧౯౩౧ 

ర, అనంత ప్రరంజిల్లా 

ఇర శాలూకాయందలి గా, మము, జనసంఖ్య ౮౯ (౧౯౩౧ ౫ 

క ఏ చిత్తూరుజిల్లా. మ 

శాలూకాయందలి కాం గ్రానుము. జనన సంఖ్య ౬౦ (౧౯౩. 

వ ఓ కడప పజిల్లా జమ్గల 

శాలూకాయందలి గ్రా త్రానను జనసంఖ్య WY (౧౯౩౧). 

రి, కడపజిల్లా DY 

| శాలూకాయందలి. శౌ మము, జనసంఖ్య ౧౧౯ (౧౯౩ద' 

పురము స్వతం త్రమున జిల్లా ఆయెను. టు mye మరల కలెక్టరు జే . టా. ( = (రాళ్టీ) అనంతపు 

కళ్యాణదుర్గం ంశోలూకాయందలి. గా స్రానోచ్నూ కంల ౬౧౮ (or 

ra =. (ల్కిరెడ్డిపల్లి 

జనసం 

అ 3 = | జౌ, | + _ - a 

3 $ీ | [ 
- శ్ర ల ఖై షన 



అనంతపు 

అనంత పుర ము బిల్లా — ఇది చెన్నరాజధానియందలి 

యొక తెలుంగుజిల్లా. ఇప్పుడు రాయలసీమ (పూర్వపుద_త్తీమండలములు) 

అనంబడు జిల్లాలలో నిది దక్నీఇప్రుది, పూర్వము బక్లారిజిల్లాలో నే 

అనంత ప్రరముకూడ కలసియుం డెను. బళ్టారినుండి దీనిని ౧౮౮౨ లో 

'వేటుచెసిరి, దీని రు త్తరమున బరి, కర్నూలుజిల్లాలును, తూర్పున 

కడపజిల్లాయును దత్నీణమున మైసూరు రాజ్యమును చిత్తూరుజిల్లా 

లును పడుమట మైనూరురాజ్యమును బళ్లెరిజిల్లాయును గలవు, 

ఇందు పూ ప్రూర్యము . అనంతపురము, ధర వరము, హీందూ 

పురమ్కు కల్యాణదుర్గమ్ము మడకశిర పెనుకొండ, తాడిషృత్సి అను 

నెనిమిదితొాలూకాలే యుండెను కాని ౧౯౧౦-వ సంవత్సరమున 

నూతనముగ చిత్తూరుజిల్లా యేర్పడినప్పుడు నిందు 

గలుపుటవలన నిప్పుడు తో"మిదితొలూకా లయినవి. 

భూస్వభావము 

అనంత పుర ముజిల్లా సమ ప్ర, చేశముకలదె కాదు} ఉన్నత ప్ర,దే 

శము. ఇది మైనూరుపీఠభూమి చివరి భాగము, దక్నీణమునై ఫు ఉన్న 

తముగన్సు పోనుపోను డూత్తరమువై ఫు పల్లముగను నుండును, దక్షిణపు 

వైప్ముపు దేశము ౨౨౦౦ ల అడుగులయొత్తున నున్నది. బళ్ళారికిని 

గుత్తి న నడుమ నున్న శేగటినేల యెత్తు ౧౧౮౨ pee తూర్పు 

కక తాడిప త్రీయొద్ద ౯౦౦ అడుగులు, 

గుల్మ 
ర్, 

కదిరితెలూకా 

భూస్వ భావమనుబట్టి యీజిల్లాను ఉత్తర దక్షీణ మధ్యవిభా 

గము లని మూడు విభాగములు చేయవచ్చును. గుత్తి తాడిపత్రి 

తాలూకాలు కలసినదె ఉఊత్తరవిభాగము.. ఇందు పృ త్రిష 0ట కను 

వయిన 'రేగటిభూమి బాల ఎక్కువ. Wa కల్యాణ 

దుర్గము, ధర్మవరము, పెనుకొండతాలూకాలు మధ్య విభాగములోనివి. 

కదిరికూడ "వండే చేరును. ఇందలిది గొడ్డుభూమి : ఆాతియెజ్ఞ "నేల, 

చెట్టుచేమ ెరు(గదు, కదిరియం దంతట 'ఇెట్టుచేను "పెరుంగని గుట్టలు 

కలవు. మాందూపురము మడకశిర తాలూకాలు కలసి దటిణవిభాగ 

మనవచ్చును, ఇది మధ్యవిఫాగమంత పాడుది కాదు. ఇందలి యొజ్ఞ 

చేల నడిమివి ఫభాగమునందలిదానికం' మె మంచిది, పహీందూపురము. 

మడకశిగతాలూకాలలో నీటివసతి యెక్క్టు వ. ఇందు కొబ్బరి, పోక 

తోటలు కలవు, ఈతో(టలవలన మడకశిర ఈజిల్లా కంతకు ఆరామ 

మన్న పేరు గడించినది కాని చాలసంవత్సేర మాలనీటివజి పువలన పోక 

కొబ్బరితో (టలు చెడి దాని కాపేరు పోవుచున్న దీ. 

కొండలు : కనుమలు 

ఈజిల్లాలో మిక్కిలి ఎ త్తయినకొండలు లేవు, పన్ని చెల్ల 

గుట్టలు, ఈజిల్లాయందు మికి_లీ యె త్రయినని _ మల పి ప్పకొండ, ఇది 

పెనుకొండతాలూ కా బుక్క_ పట్టణమున కు త్తరముగ నాలుగు మైళ్ళ 

దూరమున నున్నది. దీనియెత్తు 3,0౯౨ అడుగులు; పెనుకొండ 

కొండ =  దీనియెత్తు 330౯౧ అడుసలు, 

eee ౧౩౦-౧౮౪౦ మెళ్ల పృ చేశమునం 

కుందుర్చిదుర్ల ము అ ఎత్తు 

రముజిల్లా = 
౨౯౯౬ అగుగులు. మడకశళిరకొంగడ తంగా౫౨రి అడుగులయెత్తు, 

కదిరితాలూ కాయందలి ఈశ్వరమలయ : ఎత్తు 3,౧౬౯ అడుగులు, 
ఇవి సముద్భప్రుమట్టమునకం కె ౧౫౦ం౦లు మొదలు ౨౦౦౦ల 

అడుగులయెత్తున నున్న ప్ర, దేశమున నున్నవి, _జిల్లాయందలి యదు 
స్టలములందుమ్మాత్స మోగుట్టలు పంక్తులు తీర్చియున్నవి. ఈయెదును 
ఉ_త్తరదత్నణములం బోవును, వీనిలో ముచ్చుకోటకొండ లనునవి 
తాడిప తి తాలూ కాకును గు త్తి అనంత పురముతౌలూ కాలకును మధ్యగ 

వ్యాపంచినవి, వీనిపొడవు 3౫ మెళ్లు: బాలచోట్ల వినివెడల్పు ఏడు ఏడు 

మెళ్లు, నాగసము దృముకొండ లనునవి స త్రిశాలూశాకు మధ్యగ 
భోవును, వీనిపొడవు ౫౦ మెళ్లు : కాని యీవరుస చాలచోట్ల తెగ 
పోయినది, వని చెప్పిన అయిదింటిలో ముఖ్యమైనది మల్ల ప్ప 

కొండలచాలు, ఇది పెనుకొండతొలూకా తూర్పు భాగము న్నాక్క 
మించినది. ఇదె ధర్మవర మునొద్ద నారంభ మయి జిల్లా దాంటి మైనూ 
రురాజ్యములోనికిన్తి కడపజిల్లాలో నికినిగూడ వ్యాపించినది. పెను 
కొండతాలూకాయందలి మజియొకకొండలవచాలు పెనుకొండకొండలు. 

ఇది ధర్మవరమునకు దక్నీణమున ఆరంభమయి "పెనుకొండ, హీందూ 
పురంళాలూకాలగుండ మైనూరురాజ్యములోనికి దవీణముగ ౪ోం 
మెళ్ళ దూరము వ్యాపించియున్న వి. 'పెనుకొండకొ౦డెదస్తజ ఒక్క 
చోటమ్మాత్ర, మావరు'స తెగిపోయినది. మడకశిరకొండలు ఆతాలుకా 
యందు తూర్చుపడుమరలుగ వ్యాపించి దానిని ఊ త్రరదకీఇవిభాగ 
ములుగ వేలు చేయుచున్నవి, తొడిప, తి (త్రీ తౌలూకాతూర్చు భాగమున 
కర్నూలు - ఎజ్రకొ ౦డలు వ్యాపించినవి, ఇవికాక విడివిడికొండలు 

చెక్కులు కలవు. ఇట్టి వానిలో గుత్తికొండ అనంత ఫురంగు త్తి 
తాలూకాలనడుమనున్న గంపనుల్ల కొండ శే నరో ్ ళ్రానందగినవి, కల్యాణ 
దుర్గము ధర్మ వరము తోలూకాలలోం జీన్నకనుమ లయిదాలు కలవు, 

కదిరి తొలూశాయందలి దోర్నా లకనుమ్క బొంతలపల్లి కనుము, తుమ్మల 
మల మున్నగు భయంకరములయిన కనుమలు కలవు, 

నదులు 

ఈజిల్లాలోC 'బ్రవహించునదులలో పెన్న. ముఖ్యమయినది, 
ఇదె మైనూరురాజ్యమునందు6 బుట్టి, హాందూఫురం తాలూకా దకీణ 
మున ఈజిల్లాయందు. చె టు అచ్చటనుండి నూటిగ ను తీరము 

దిక్కు. ౮౦ మెళ్లు, ప్రవహించి, ఉడిపి (పె wane యొద్ద, 
చర్రున తూర్పునకు దిరిగి రమారమి ౫౦ 'మ్లైళు (స్కవహించి జం 
నరారుగ్రా మమునకు ను_క్హరమున నొకమెలుదూరమున కడపజిల్లాలో 
బ్ర, వేశించును, ఈజిల్లాయందలి తొమ్రిదితాలూకాలలో నిది "యేడు 

(ట్రవహి౦చును. 

పామిడిగ్రా మమునకు tase: ఖీ ఈనదికి నడుమ నొక 

అత నోపుర నో భితముగం గట్టంబడినది, 

చిత్రావతి - ఇది "పెన్నకు నుపనది. మైనూరురాజ్యమాన బుట్టి 

ఆ గ్నేయదిక్కున ఈజిల్లాలోం బ న్ను అందర. పెను : 



్ష . అనంత పురము జిల్లో 

కొండ ధర్శవరము, తొాడిపతి, 

ప్రవహించి కడపజిల్లాలో (బృ వేశించును. 

పె నుడివినవి కాక "పన్నేటి క్రుపనదులయిన జయమంగలీ, 

కన్సీవతులం, హగ్దరీలో 6 గలయుస్టర్హ ముఖి కదిరి తొాలూకాయందలి 

మద్దలేబ్కు పాపఘ్న్ అను చిన్నయేళ్లు కలవు, వ్యవసాయమున 

కుపకరించు జలాధారములుగ నీవి యంత యుపయోగకరము లే నవి 

కావు, సంవత్సేరమంతేటిలో చిత్రావతి, పెన్న నదులలో పరిమిత 

దెనములుమా త్ర,'మే నీ రుండును. ఈకారణమున 

జాలభాగము _పెరు లుండవు. 

సంవతృరమున( 

గనులు 

గు _త్రీతాలూకా వ (జక రూరుగ్రా మసమీపమున భూమి పె 

భాగమున నే యెప్పుడనను షృజ్బిములు దొరకు'చుండును. అవి యెచ్చటి 

నుండి పుట్టునో తెలియలేదు. ధర్శవరముతాలూకా రామగిరీగ్రా మము 
దగ్గ జి నున్న కొండలలో న సన యొకటి తొమిచేండ్ల శ్ర (క్రిందట 

మూరీసకా అను పాళ్చాత్యుండు కనిపట్టినాండు కాని po లాభ ప్రద 

మయినదికాదు. * నార్ఫ్ అనంతపూర్ గోల్డ్ మెన్స్ కం చెనీ? అను 

పేర నోకసం్హము ౧౯౦౮ లో సేర్చడి ౧౯౨౫ వజకు గుత్తి 

తాలూకా రామఫురమ్ముగ్రా మప్రాంతమున బంగారుకిొటకో పనిచేసి 

నది. కాని ౧౯౨౭ లో ఆకంపెనీ దివాలా తీసీనది. 

ఇండ్ల కుపయోగపడురాళ్లు అచ్చటచ్చట దొరకును, తోడి 

ప్రక కాక రాయల చెజువునొద్ద బలపపు రాయి దొరకును, 

వానితో పాత్ర, లు చేయుదురు, 

అడవి 

రాకొ౨ా౯ా - వ సంవల్సేర ము; జనవరి మొదటి లేచెనా6టి కనంత 

ప్రరంజిల్లాయందుగల యడవివి స్త సీర ము “తాలూకావారిగా నీకి ంద 

జాపంబడీనది £ 

తాలూకా చ, వు యడవి మొరత్తమువి _క్రీర్ణమున నూటికి 
గుత్తి ఏ0 ౭ -వనవంతు 

కం. 220 ౧౨౫౩౨౫. 
అనంత పరం ౭6 లౌ 3,5 9 
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బళ్లార్వి కడప 'జిల్లాలయందలి పడుమటిశాలూకాలలోవలెనే 

యిచ్చటి యర ణ్యములలో గూడ. ఇపెద్దచెట్లు. పెరలవు, జిల్లా 

యందలి యుత్తర్క మధ్యమనవిభాగమలందు  దక్షిణవిభాగమునందు. ఖై 

తాలూకాలలోనుండి ౯౨ మెళ్లు కంటు అడవి తక్కవ, _దకీణవిభోగము  మెనూరుపీకభూమీ 
కొన యగుటవలన దేశము ఎత్తు ఎక్కువ. అదియునుగాక అచ్చటి 
కొండనేల జిల్లాయందలీ యితర భాగములం _ దున్న దానికం ఈ 

సారవంత మయినది. అనంత పురం, తాడీప త్రీ) తౌలూకాలనడుమ 

నున్న ముచ్చుకోటకొండలలో యేపిచెట్టు భ్: ముగ  "పెళ6గును, 

ఈయడవియందుం జెరుగుయేపీ హీందూ చేశమునం దంతట దొరకు 

కలపలో మిక్కిలి గ ట్రదె మిక్కి_లీ బరువయినది,. జిల్లాయంతటిలో 

వేబువేటుర కముల చెట్టు, ఇృళట్రథసదల వి శేవముగ6 గల యడవి దకీణ 

విభాగమున, అందు ముఖ్యముగ కొత్తకోట, అమగొండపాళయం 
ప్రాంతముల గలదు. ఈ కొ త్తకోట్క  అమగెండపాళయం 

రిజర్వు అడవులు జిల్లాయంశేటిలో బాగుగ వృద్ధిలో నికి రాగలవు, 

మంచిగందపుచేట్టును ౧౯౦౪ లో ఈజిల్లాకుC దీసి సికొనివచ్చినాంటిరి, 

ఇవి (క్రమముగ వృద్ధిపొందుచున్న వి. యేపి (ముఖ్యముగా నిది 

కొ త్తకోటరిజర్వు అడవిలోన్సు, మంకు, బిళ్లుమ్రూ,ను వి కేవముగం గలదు: 
ఈ మండలమునందలి శేఃకు అంత యెత్తుగం జెరుగదు. _ గిడసపాటి 

యుండును. ఇవికాక కొండలమో6ద చాలచోట్ల వెదురు “పెరుగును. 

అడవులను రక్షీంపవలసిన ప్రా ముఖ్య మును రెతులు గుర్తించి 

రని తెలిసి సికొొన్న పిదప గవర్న మెంటువారు ౧౯౧౦౪ న కొన్నికొన్ని 

జిల్లాలలో సామాన్యరక మయినయడ విని ఎట్లు చక్క_ంబి సైదరో 

చూత మని పంచాతతులవశము కావించిరి, ఒకొక్క గ్రామము 

నక్కో మొ త్తముమౌంద కొన్నికొన్ని గ్రామములకు కలీపియో పంచా 

యతు లేర్పాటు చేసిరి. చాలపంచాయతు లటవీన్యవహారములను 

సరిగా వక్కంబెట్టుచున్న వని గవర్న మెంటువారికి సంకు వ కలిగి 

నది. గవర్న మెంటువా రీపంచాయతీప పద్ధతిని ౧౯౨౬ న ఈజిల్లాకు 

న ర్తింప(జేసినారు. ఈజిల్లాయందలి చాలరిజర్వు అడవులు పంచా 

యతులవశీమునకు వచ్చినవి ౧౯౨౮-వ స సంవతృరమున పంచా 

యతులవశమున .నుండినవ్సి అటవీశాఖవారీయధికారమున నుండినవి 

ఈ క్రిందిరీతిని గలవు : 

తాలూకా అడవి పంచాయతుల అటవీశాఖ 
_ విస్టీర్మము. _ వళముననున్న _ వారియధికారమున 
చ, మెళు అడవి. నున్న యడవి ప ను స 

చ, మెళ్లు చ, మైళ్లు. 
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అనంత ప్ర రముజిల్లా 

ప్రుల్ల రివలనన్కు అడవిఫలసాయమువలనను కడచిన అయిదేం 

డ్లలో చెంతేటిరాబడి వచ్చినదో సగటున  లెక్క_వేసి దానినిబట్టి 

_యేంపేంట నింతేశిస్తు ఇెల్లింపవలె ననునిర్ల యముతో గవర్న మెంటువా 

రడవిని పంచాయతుల కొప్పగించిరి, ఇంకను మటికొన్ని షరతులు 

కలవు అవి యే వన్య. ఎడపందడప పశువుల “సాంత దారులను సమా 

జేశపలీచి సభలు చేయుచుండవలెను. . 
దమునిమి త్రము పంచాయతీ లెక్కలను (బృ వ్ పళని పెట్ట్రవ లెను, _ఖర్భులు 

పోను. మిగిలినలాభమును ముందుగా శ్రాకుయనందలి మన "పెంపొం 

దించుట కుపయోగింపవలెను. అటుతరువాత నింకను సౌ మున్న చో 

పంచాయతీ గ్రామములలో ప్రుజోష పయోగకరము లైన 

లేవైన నున్న వానికి వెచ్చింపవలెను. 

యుతర కార్యములవలనంగాని అడవిపెంపునకు భంగము కలుగకుండ 

నిరోధింపవలెను..  అడవిసరిహద్దుచిస్న ములు సరిగా. కాపాడవలెను, 

తొలకరివానలు పడిన శెండుమాసములవజకు అడవులలో పశువులను 

మేతకు వదలంగూడదు. ఎన్ని పశువులను మేతకు వదలవచ్చునొ్ో, 

ఎన్ని చెట్లను గొట్టవచ్చునో ఈ మొదలయినవి గవర్న మెంటువారి 
చట్టముల ననుసరించి పంచాయతివారు నిర్దయించుదురు. 

యని చూపినపట్లిక ననుసరించి ౧౯౨౮ న ౧౧౩ అటవీపంచా 

యతుల క్రింద రోరA చ. మెళ్ల యడవి యుండెను, ఈయడవికి 

పంచాయతులనుండి గవర్న మెంటువారికి మొత్తముమోంద రు, 

౧౧౫౭౮౯ల శిస్తు చెల్లీనది, ఈపంచాయతులు సరిగ పని చేయు 

చున్నది లేనిది మొదట ఫాశెస్టుపంచాయతీ ఆఫీసరు కను (గొనుచుం డెను? 
కాని ౧౯౨౮-వ జనవరి ౧-వలేదీ లగాయతు ఈయధికారము 

జిల్లారివిన్యూవర్షమువారి! నశపలుపంబడినది. ఈ పంచాయతులపనిని 

కనుగొనుట . కిరువురు డిప్ర్య్యూటీతహ సీలుదారులు నియమికులె రి, 

ఒకరు అననం కలక మటియొకరు పెనుకొండయందు నుందురు, 

వర్ష పాతము : న్త్రోన. న్ఫసితి 

జిల్లాయందలి. పంట పైరులు చృథానముగ వర్జాధారములు. 

జక్క బళ్లారిజిల్లాను మినహాయిం చినయెడల చెన్న రాజభానియందలి 

యేయితరజిల్లాయందుకం యేను వర్గ పాత మిజిల్దాయందు6 

తక్కవ, అనంతపురము జ, జూలై" ఆగష్టు. సెస్పైంబరు 

మాస సములలో తొలకరివానలు, అక్టోబరు నవంబరు, డి శెంబరుమా'స 

ములయందలి తూర్చువానలు కురియు ప్ర, దేశమున నున్నది కాని 

ఏవానలును చక్కగ గురియవు. ప ఈజిల్హాయందు 

ఆగస్టు, 3 సెప్రెంబరు అశ్టిగేబరుమా స సములలో వాన ' లెక్కు_వగం రి 

యును, కడచిననలువది యేండ్ల కాలమున ఈజిల్తాయందు. - గురినినవాన 

లెక్క_వేసి చూడగా సగటున "సంవత్సరమునకు. ౨౨ అంగుళములపె 

అట్రి సభలలో వారియామో 

అగ్నిన లనంలగాని మణబియే 

॥ 

చిలుకు - కురి సనట్లు తేలినది. జిల్లాతాలూ కాలలో "పెనుకొండ తాలూకా | 

యందు వర్ద మధికము; LABS rahe దల్పము, పీందూపురము, 

ఉత _ 

రీ, గుత్తి? మడక ర కాలూకాల 

'నుండును, 

'ఇెన్న రాజధానియందలి యితరజిల్లాలయందుకం కె 

“యందు జిల్లా వెం త్తముమౌంద సగటునయుడినవర్ష మునకన్న నెక్కు_వ్మ 

కల్యాణదుర్ద మ్కు కదిరితాలూకాలయందు జిల్లాసగటునం దేలిన లెక్క 
కంకు( దక్కు_వవర్ద ము కురిసినది 

జిల్లాయం దంతట సమముగ నుండక యొకచోట ఇక్యవగాను 

అది యటుండ నీవర్ష పాతము 

ఒకచోట తక్ర్క్కవగాను ఉండును, వర్ష ములు 'సరిగా6 గురియక కజివు 
స నం తీజచు సంభవించుచుండును. 

జ న గాన తాపపరిమాణమునను ఈజిల్లా బళ్లారివలె 

మార్చి, ఏ చీ ల్ మే మాసములు మంచి యెండకాలము. 

నిచ్చట ఎండ 

లధికయు. మృగశిరప్ప ప చేశయుతో జాక్వ్మమా'సముననుండి ఎండలు 
తను. అప్పు డిచ్చటి కాలమానస్టితి యితే రజిల్లాలలోేకం క ఎకష్క్టన 

బాగుగ నుండును, జిలాయందలి యు 'త్తీర పువై లలా 

దక్షీణపువై om మక్కువ చల్లగ నుండును, 

చెబున్రలు 

ఈజిల్లాలో ౧౬౨ చెటువులు కలవు, వానిలో బుక్క_పట్ల 
౯మువెబువు, ధర్మ వర ముచెజువు, సింగ నమలచెబువు అనునవి ముల్లు 

మయినవి, మొదటిశెండును చిత్రావతీనదికి నడ్డకట్ర వేసి నిర్మింప6 
బడుటచేత వానికి నీటివసతి Size Pe మిగి లీనచెఖువు 
లన్నియు వర్ష ములు బాగుగ నున్న నిండునుు లేనిచో లేదు. సగటున 
కాన్ని సంవత్సరములకు 'లక్కవేసి చూడంగా ఊన్న చెజువు లన్ని 
టీలో ఎనిమిదివంతులలో నొకవంతు నిండుననిం రెండువంతుల చెబువు 

లలో నీలే యుండ దని అయిదువంతులు అసంఫ్రూ రిగ నిండు నని 

తేలీనది.  ఈచెలునుల (క్రింద జరగువ్యవసాయము వాలవజకు మెట్ట 
టి 

రు ౫౦౦౦ల శిస్తుకు వైన వచ్చు ఆయకట్టుపరిమితిగల 
చెటును లీ క్రిందిపట్టికయందు. జూపంబడీనవి, 

వెబువు ఆయకట్టు శిసు 

 అనంతేప్రరముతౌలూకా 

 ఆనంళే ప్రరం. 'చెబువు ౨౧౭౯ ౧౩,౬౦౩ 
_ . సీింగనమలచెబువు ౨౨5రో౪౨ ౧౮,౭౮౧ 

ధర వరముతాలూ కా : 

ధర్మ వరము చెటువు ౧౩౭౮౭ ౧33 ౬౮ 

గ్గు త్రితాలూకా 

గు శ్రిచెటువు Mp Ca ౭32430 

యొజతిమ్లో జు చెబువు ౮న ౬30౦0౧ 

హిందూపురం తొలూకా 

పరిగిచెటువు ౨,౬౦౩. ౧౦,౧౯3 

'కల్యాణదుర్లంతాలూ కా 

కంబాడు చెబువు ౯02 ఎర ౬రా 



వుడక్ళళిర తాలూకా: 

 మురుబాగలు చెటువు ' ౧౩౧౩ 3 ౬౩౧౦ 9 

అమరాపురం చెబువు ౯౩౧ ౬౨౯౦ 

 అగళి చెబువు రా౮రి MFO ౧ 

పెనుకొ ండతాెలూకా 

బుక పట్టణం చెబువ్ర 3,3 ౯ోర ౨౨౩౯౬౭౫ 

వృత్తులు వ కర శ్రమలు 

త న యితరజిల్లాలలోవ లెే ఈ జిల్లాయందు 

కూడ (ప (వధానజీవనాధారము వ్యవసాయము. ఈవృ త్తి! 

కోడు ప పశువులమందలను గొెప్తులమందలను 'బెంచుటకూడ! గలదు. 

_ కమరము, కమ్మురము, వడ్రంగము మొదలయిన చెతిపను లటుండ 

ప్రధానమయిన పరిక్క ము pan వేసవికాలమున వ్యవసాయఫుం బని 

యేదియు టు టో ముఖ్యముగ గు త్రి తొడిప తి (తి తౌలూకాల 

ఊజేల్ కాంపులు వ మహమదియులు, దూ బేకులవాంద్రు) స్ట గే మాది 

> జలకు 

గెలు చేత. “చేయుదురు. దాదాపుగ ప్రతిగ్రామమునను రాట్నములు 

కలవు. కాని వ్యవసాయపు పనితొందరలు. లేనికాలమునచే వానికి 

పని కలుగును. దుప ప్పటులు, సాధారణముగ k] తులు కట్టుకొను ముతక 

బట్టలు, (హ్రీ కట్టుకొను రంగు-వీరలు ఎక్కువగ 'ఈజిల్లాయందు 

భయ. కస 'తలపాొగలకు పనికివచ్చు బట్టకూడ కొంత 

తయారగును, ఉరవకొండ శాడిషర్రి, ధర వరములు క “జీత పరి 

మసాగు. ప పృధానముగ “కవాతు తోట 

a స: నీత -నీయుదురు. + అచ్చటచ్చటి మసామదీయులునుు 

మాలవాండు నుకూడ "నీతనసేయుట కలదు. నేం కుపయోగించు 
WY 

డారము కాంచె మించుమించుగ నంతయు యం త్ర ముమోంద తయా 

ప పృథానస్థలములు. 

రయినడే. పట్టుబట్టలు చీరలు ముఖ్యముగ ధర్మ వరమున "శేయుదురు, 

చంప రశ, ము ఉరవకొండయందు ఫూర్వముకం కు బాల తగ్గి నదె, 

ఇచ్చట జట నీలిరంగబట్టలు కాఫీతోయటలలోం బనిచేయు 

కూలీలకు మల్నాటి "జెగుమతి యగును, పామిడి. _చొలూరుగ్రామము 

లందున్కు కొంతవజకు. "పెనుకొండ, లు చేతితో 

బట్టల కద్దకము వేయుదురు. లంబాడీ, కీ 

సహార వెల్లుబ డియస చీటీబట్టలునుమా త్రమే. 

రసచున్నృవి కలం కారీయద్దకము నశించినది, ముఖ్యముగ కల్యాణ 

డ . pe 2 నెంకను,. గాజులు తయారుచేయు గ్రామము ' 

ల నీశాజాలు ఛేయుదురు, 

సలి, కుపయోాగపడు చీటీబట్ట 

|. నల బరా పినాంగ్ఫు సింగపూరు, తన బొంచాయి 

యిచ్చట, తయా వ్ర యాణార్త మయినవే, 

గుత్తి అనంతపురము . . తౌలూకాల | 

లోని కొన్ని భాగములయందును. కం బళ్లు చేయుదురు. ఈజిల్లా 

. 'యంతేలో. త్రనగల్లు3 చెళుగుప ప్ప గ్రామములయందు తయార కంబళ్లు 

పే స్తమైనవి. ఇక్కు_డ తయారగుకం బళ్లు. బళ్లారి కెసమతి యగును, 

పెనుకొండ 

మ కెనిమిదిమై ఇూరమున నున్న సట్టూరు..  తారమయ మయిన మట్టితో కాని వీనిలో అనంతపురము _ - కల్యాణదుర్ద మువంటి రోడ్డు కొన్ని 

శఈశారణమున దీనికి. గాజులగుట్టూ. రని | 

అనంత ప్రరముణజిల్లా 

చేరుండెడిది, ఒకప 9 డిచ్చట గాజులు తయారుచెయువాొ శడువందల 

వకు నుండిరి. ఇప్పు డీపరి శ్కోమ కీణించినది. ధర్యవరమునకు పదు 

నె దుమైళ్ల దూర మున సున్న న్య్యమద్దలగ్ర్రామమున నొకప్పుడు ముతక 

కాగితము తయారు చేయువారు. ఇప్పు డీపర్మిశృేమయు తీణించినడి. 

హీందూప్రరముతెలూకె sari నూలుతో న్కు 

పట్టుతోను పటకాలును, కాడికొండ గ్రామమున కజ్ఞదునవ్వెనలును 

త్రయారగుచున్న వి. తిమనచెర్డ గుంతకల్లు, తాడిప తిరానుము 

లందు ,ప గ్రే త్తి ప. తి యేకీ మాటలు కట్టు ప వ్ర తి త్తి ఫ్యాక్టృ రీలు చాలకాలముననుండి 

యున్నవి, వీనిలో ఆవిరితో he pete 

వ రకము ; ఎగుమతి, దిగుమతులు 

చక్రి ఉలవలు అసం తార సులు దుప్పటులు, చీరలు, 

తంోటిచెక్క_ ఇచ్చటి ముఖ్యమయిన యెగుమతులు. ఉప్పు కిరస 

పర దేళశఫునూలు, పర దేశపుబట్టలా, పశువులు ముఖ్య 

మయిన దిగుమతులు. ఈజిల్లాయం దు త్తరమునకు తొడిప తియ, 

దథ్నీణమునకు హీందూప్రురమును |పృధానన ర్రకస్థానములు, ఎగుమతి 

చేయుటకును, జిల్లాయందు దొరకుసరకు పోగు చేయుటకును, దిగుమతి 

యయినసరకును సానికముగ పంచుటకును వారము వారము జరుగు 

సంతలు తోడ్పడును. ఈసంత లు లోకలుబోర్హువారి యధీనము నం 

గుండును, ఇట్టి వానిలో ముఖిర్థిముయినవి తాడిపత్రి తి, యాడికి, ఈఊరవ 

“నాయలం, 

Eo మాత జర గును, 

ఈజిల్లాయందు బండిచాటలు, రోడ్డు ఇవాల కలవు, రోడ్డు 

' వెనుకటికంచు వాల చక్క_ంబడినవి, Rs చదరపుమైళ్ల వై శా 

ల్యము కల యీజిల్లాయందు ౧౦౪౦ మెళ్ళ రోడ్డు కలదు. ఈజిల్లా 

యందలిరోడ్గను నాలుగుతర గతులుగ విభాగించిరి. 

| ఇండవతరగతిరోడ్డు; 

ఇతరములయినరోడ్డు. ట్ర ంకురోడ్తులు రండు కలను. అం దొకటి 

ట్రంకఠోడ్డు; 

మూ6డవతర గతిరోడ్డు జిల్లాబోర్ల్షురోడ్లు కాక 

చెన్న పురినుండి బొంచాముకిని, శెండవది కర్నూలునుండి చెంగు 

భూారికిని పోవుచున్నది, ఈళెంటిని సరియైనస్థితియం దుంచుట కగు 

వ్యయము : నంతయు గవర్న మెంటువారు భరింతురు* ఇవి మోటూరు 

బండ్లు పోవుటకు తగినసితియం దున్నని, రెండవతర గతిరోడుకాడ 

వీనిని. సరియైనస్థితియం దుంచుట కగు 

క్యయమన సగము గవర్న మెంటువారును, సగము జిల్లాబోర్థువారును 

భరింతురు. మూా౭డవతర గతిరోడ్ల ను జిల్లాబోర్డువారును, నాలంగవతర 

గతిరోడ్లను తాలూ కాబోర్దువారును సుస్టితియం దుంచి కాపాజెదరు. 

వీనిని మరమతుచేసి చక్కనిస్టి శ్రియం తనా తగినంతధనము లేక 

పోవుటచే. ఈమూడు, నాలుసతరగతులరోడ్డు అంత బాగుగ _ లేవు. 

ఇప్పుడు - మోటారుబండ్లు has క దుస్మవి.. 



అనంత పుర ముజిల్లా 

బం ల అణు జల్లావరివా 

020399 మలా రివాశ్డు 

ఆదాం ఇనుపడారి 

a మోాటారురవాదారీకి అనుకూలమయిన ఈో 

పూనా మోటారురవాచారీకి అననుకూలమైన రోదు 
ta నది కాలువ, వంతెన 

ఈ చెలువు 

వంతం 

య ఫస నమా శ య = 
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అనంతపఫు రము జిల్లా 
న్య. 

లైలుమాక్షములు: 

అనంత్ పుర ముజిల్లాపశ్చిమఫాగమున ఒకచోటనుండి మటీయొక 
చోటికి పోవుటకు రోజే యాధారము; కాని జిలాయు త్తర్క మధ్యమ 
భాగమలందు "రె రై లుసౌకర్యమకూడ కలదు. ఈజిల్లాయందు మూండు 
ల లుమార్లములు కలను. ఈరెండును జిల్లా వాయవ్యదిశేయం దున్న 

సంతకల్లునొద్ద సంధిం చును, గుంతేకల్లునుండి బళ్ళారిక్ని, బొంబాయి 

శాజధానిదకీ ణ భాగమనకును, నిజామురా స్వ, మునకోను, బొంబాయి. 
కిని చెజవాడకును 'బోవునితరమార్గములు క కలవు. ఈజిల్లాయు శ్రర 
భాగముగుండ పోవురైలుమార్గము చెన్న పట్టణమననుండి “వాడికీ ం బోవు 
చెన్న ప్రకియినుపచారి, ఇది Mo dare వచ్చి ఈళాన్యపు 
దిక్కుగా. నీజిల్లాలో6 (బ్రవేశించి తాడిపత్రి, 

మోందుగ సంకకల్లుజంక్షన చేరును, ఇ a 
పోవురై లుమార్లము దక్షి ఇమహారా స, పు ఇనుపదారిశాఖ, ఇది గుంత 
కల్లుననుండి దక్షీ ణము? పామిడి తనంత పురము, ధర వరము, పెను 
కొండ పాందూపురములమోందుగ మైనూరుస నళ నకం -ెంగు 
ళూర్రిక్త పోవును. ఈర చై లుమార్దమును వెన్న పురి, 'దక్షిణమహారా ప్ల పు 
ఇనుపదారియొకళాఖ ఈజిలాయం దాగ్నేయదిశగ( బ్రవేశించ్ రన 

కల్లు కదిరి గ్రా మములమో దుగ వచ్చి ధర్మ వరమునొద్దం గలియును, 
ఈజిల్లాయందుల బోవు పెనుడివిన మూండుళలె రై లుమార్గములును ష్. 

,. పురి మంగా శరై? లం పెనీవారీవి. 

పరిపాలన ము 

ఈజిల్లాయందు.. మొదట శేడుశాలూకా లుం'డెడివి, ధర. 

వరముతాలూకాను రెండువిభాగములు చేయుటవలనను, ౧౯౧౦ లో 
క డపజిల్లాయందలి కదిరి తొలూకాను క్రొత్త శా నిందు చేర్చుట వలనను 

ఇప్పు డిందు తొ"మిదితాలూకాలం కలవు. ఇవి నాలుగు సబ్డివిజను 

లుగా 'నేర్చజుపంబడినవి;ి ఎ ట్లన గుత్తి తాడిపతి,తాలూ కాలు 
గుత్తి సబివిజను; అనంతపురము. కల్యా ణదుక్షము తాలకా కాలు 

; సజ్ డివిజను; సెనుకొండ్క పాందూఫురము,: స 

షినుకెండసబ్ డీవిజను. = 

కలెక్టరు జిల్లాయధికారి, అనంతపురము ముఖ్య పట్టణము, 
ఈడివిజను * ఇండియక సివిల్ సర్వి సు ఉద్యోశిది, "పినుక్షొండకు సబ్ 

కలెక్టరు. అధికారి: మిగిలిన డివిజనులకో డిఛ్యూటీక లెక్ట రు లురిదురు, 

.. ౧౯౨౦-వ సంవళ్చేరమువజుకు ' సీవిలువ్యా జ్యెములం పరిమ్మ_ 

_ రించుటకయి గు త్రిలోన్సు జెనుకోండలోను మునస సబుకోర్లు లుం జెడివి, 

ఈజిల్లాకు. వేజుగ జిల్లాకోర్హు ఉం జెడిదికాదు, గు _త్తిమునసబుకోర్తుమో6ద 

కర్న లుజిల్లాళోర్దునకును, సెనుకొండమునసబు ంక్రోర్టుమోంద బళ్ళారి 

 జిల్లాకోర్టునకును _ అప్పీళ్లు ఉండెడివి,  సెవన్సుశేసులు” 
6 సెవన్సూ కోర్టు ” 'ఎదుట విజోరింపయబడెడిని. .౧౯౨౮-వ సంవత్సర 

ఆం 

గుత్తి_గ్రామముల 

'| అకు “నేరములు . చయుజాతులవారికి 

తగినట్లు తెలియవచ్చుచున్న ది. 

_ ఉరవకొండవీ ర్కాలో వి రెక్కు.వ, 

-బకౌొరీ 
య 

మన అనంతపురమునందు ' జిల్లాకోర్టు 3 న్కు 6 సెవన్స్కోర్టు? ను 
' కూడ పెట్టినారు ఈకారణమున ణి. సివిలువ్యా జ్యెముల వినయ 
 మునన్కు 'సెనన్స్కే కసులవిషయమునను ఈజిల్లా రబకేతజల్టాలమూ ల 

నాధార పడవలసినయావళ్యకము తేప్పినది. 

ఇతరజిల్లాలలోకం కు. ఈజి లాలో వ్యా జ్యెములు చాల 

స్తాన అనంత ఫ్రరము సె సెమున్సొకోద్టలో జిల్లా మొత్తముమోంద వచ్చిన 
4 సెపున్స్ కేసు” లన్నియు విచారణ యగును, ఈశేసులవిషయమున 
రాజధాని లెక్కలను పరిశీలించినయెడల రాయలనీనుయందలి జిల్లా 

లన్నిటిలోకంచు నిచ్చట నివి యెక్కువ యని తేలుచున్న ది. 

చ్రామమేజ స్రీ ప్ర్రటుకోట్దులు, గ్రామపంచాయతీ కోర్టులు; అనంత ఫురము 

ధ్ వరము యి ON రౌతు త్ర, గుత్తి గుంతకల్లు కదిరి - బెంచి 
మేజ స్ట్రీటుకోక్టలు ఊరవకొండ, కసకల్లు, యాడికి డిఫ్యూటీఠవానీలు 

చారు __ మేజ న్నీ స్తీ టుకోద్టులు  వీనియందు లా వివా 

రణ యు స 6 రా ఆక ఫసరు కట 6 జిల్లా మేజ సైటు టు "కు, 

పూరా అధికారములు కలవు, 

దొంగఒ డాలు వాయల్పాడు లేక నవాబు పేంటకొర-చలు, 

దొంగచాసరులు, దొరగ = ఎబజుకలు, దొంగ - ఊరుకొరచలు సుకా 

లీల, మడకళిర తొలూకాయంచలి దొ మరులు, “పెద్దబోయలు--వీ రంద 

వర్రించుచట్ట మనువ_ర్రింప6 

జిల్లాలెక్క_లను జూాచినచో నేరములు 

చేరములు చేయుజాతులవారిలో 

కొరచలు మిగుల నపోయకారులు, తరువాత వచ్చువారు సుకాలీలు, 

బడెను.  ఈకారణమును 

 వీరిపిదప చెప్పవలసినవారు “పెద్దబోయలు.. ఈజిల్లాయందు విశేషముగ 

నున్న కకుల(పార్టీ లివలన ఇటీవలం గలిగిన చాలహత్యలకు వీశే బాధ్యులు, 
తాడిపత్రి గు త్తితాలూకా. 

లలో సామాన్యముగ హత్య లెక్కు_న, పెనుకొండ గు _త్తితొలూ కాల 

యందు బందిపోటులుు దోపిడులు విశేషము, 

అనంత పురముసబ్ డివిజను; ధర్మవరము, కదిరితాలూకాలు భర వరము | పోలీస సుజిల్లానూప పరింటపింజేంటు అనంతపురమునం దుండును. 

గ శ్రితాలూకాసహితమయిన గుత్తిసర్కి_లు ప, త్యెక మోతని"పె త్త 

నమ్ము కి కింద నుండును. ఇతనికి, కింది _ ల 6 అసిస్టెంటు లలో. 

an సపెనుకొండయం దుండే ధర్మ పరతుళొలూకాకో గాడ 

నీజిల్లాదత్నీణార్ధభానమును జేళొకండు అనంత ప్రరమునం దుండి 

గు శ్రిమినహాణా ఉత్తరార్ధ భాగమును కనిపెట్టుఛుండును. స్థానిక 

ముగ నున్న ఫోలీస్తువారికి తోడు, బందిపోటుదొంగలు తజచు. వచ్చు 

ముండుకనుమలదగ్గటి తలారుల చేర్పాటు చేసిరి. - ఈనడుమ వీరిని ' 

చాలమందిని తి ంచిరి, ఫోలీసుకార్యస్థానమున్ను. పోలీసు “వబాలబలముి 

(ఆటల) ను అనంత ప్రరమునం గలవు, ఈ సెంట్రల్ పోలీసు 

రిక్రూయిట్ న్కూ_లు * అనుపేర పోలీసుపనికి క్రొ త్ చేరవచ్చు 

వారీని తేరిబీతు చేయుట కొకపాఠకశాలను అనంత see ౧౯౧౭-వ 

న చేర్ఫాటు జేస్టినారు, జిల్లానూపరిం కుం డెంటునకో 



౧౦ అనంత వ్ర 

తాబేదారుగ నుండి అసిస్టెంటు లేక Sau పరిం కుం డంటు 

దానిని నడప చుండును, 'శయలసీమజిల్లాలనుండియు, . ఉత్తర 

సర్కాారులనుండియుం _ పోలీసుపనిలో శక్తే కొత్తగ. వేరయలంచినవా 

రిక్క_ జిపాఠళశాలకు వత్తురు. 

ఈ జిల్లాకు బిల్లాజెలు. భా జిల్లా. 'మొం.త్తముమో6ద 3 2 

పోలీసు న్రేవనులును, a ¢ "జట్ల్పోస్ట్ట లును. “శలవు. జిల్లా 
- య 

_ సంరక్న్షణమునకయి తొమండ్రు ఇకక రులును, ౧౯ గురు. సబ్. | 

FE, గురు. కాక సై సెబి | 

 బడిమొ త్ర తము (Working Capital) VX అకులు, ఈసంఫు కనన 
లులును (హెడ్ కాకఫాబిలులతో (6 గూడ ౨౬ గురు తలారులును ( ITKing ఘు 

ఇ | వ్యవసాయకుల కావళ్యకత కలిగినప్పుడు 'బదుళ్లు పుట్టుట లోగల కష్ట 

4 టో దొలగించుటకే కాక బలా ప ప్రదాతలు విధించుడ్త ఎక్కువ 

క స్పెక్ట రులును నా లాయ -నానర్హంటులును, 

నియిమింపంబడినారు. ౧౨ సబ్జై ల కలవు, మాసమునకు . 

చికు విధింపంబడి నవారిని బళల్ళారిజై. కసా పం పదరు, 

జై లలో గలసి ౨౩౬ గురు జై దీలు ప, క్రుదరు. . 

పురం, మడకళిరం ధర్మ వరము, ల సు కల్య్యారాదుర్ద ము'తెాలూ 

| అన్న శ సబ్ 

కాల కొకొ(_క సబ్ జె లును. కదిరి గు తి తొడిపతి, తాలూకాలకు | 
Ge షే మసక లలక ద | ™—™ _చట్టముప్ర కారము. రిజిస్ట్ర నా క అ నో సుకరమయిన నాం 

రెండేసి సబ్ జైళ్లును కలవు. 

_ ఇదివజుకు బి ప్రహక్ వివయమున _ఈజిల్లా బక్లొరిజిల్లాలోనిది 

గనే యెంచంబడుచుం జెడిది,. కాని ౧౯౧౯-వ. సెప్టెంబరు వెుదటి లేదీ 

నుండి ఈవివయమున ఈజిల్లాను బక్షారిజిల్లానుండి . విడ(దిసి అనంత 

పురముజిల్లాకు జిల్లారిజి a రును ' నియమించి. జిల్లారిజి వు. 

స్టా నముకూడ అనంత పురమున శీ 'ఏర్పాట్యు . చేసిరి, .జిల్లారిజి స్ర్రైరు 
క్రింద జాయంటుసబుదీజి స్టారు ఉండును. వీరుకాక ఈజిల్లాయందు 

పదునోొకండుసరు సబురిజీ స్టా రులు కలరు. వీరిలో, ఎనమండ్రు 

తాలూకా ప్రధాన నగరములం దుందురు. - తక్కి_నవారిలో గుత్తి 
'తెలాకాయందలి గుంతేకల్లున నొకరును, ఊరవకొండయం దొకరును 

ెనుకొండశాలూ కాయందలి బుక ్ క_ పట్టణమున నొకరును ఉందురు, 

సాలీన. రిజిస్ట రగు సిరా స్తీమొ త్రమువిలువ. ౧౯౨౮ తో అంతమగు 

కడచిన యెనిమిదివత్సర ములలో. ౫(౮ లక్షలనుండి ౬ లకులకు. తనను, 

వ రు ఏర్పడి. అబామార్పులు wis ae రిక రైసు 

కుని వృద్ది యసచున్నేది. న 

. అబ్కారీప పరిపాలనమునిమి. త్తమ శొందటః' 'నెనిమిదితొలూకాలు 

= కలిపి జిల్లానంతను ఒక గ్రాసర్కిలుగా చేర్వాటుం- వేసిరి ౧౮౯౭ - న 

చెట్లకు పన్ను కట్టుపద్ధతి వచ్చినతరువాత: అప్పుడు జక యిక స్పెక్ట 

రునకు పని యెక్కు_ వయినది. అందువలన - "పెనుకొండ 

ఏర్పా టయినది, కదిరి, ధర శ్రవరము,: “పెనుకొండ “హింద్రూపురమ్ము 

మడకశిర తాలూకాలు అయిదును " పెనుకొండసర్కి_లులో 'చేర్చిరి, మి॥ 
లిన నాలుగు "తొలూకాలును. అనంత aes sank Gore 

నహకారోద్యమము... 

_ఫహకారోద్యమలాభమును బడసిన మొదటిజిలాలలో ఈయనం | 
కప్పక మొకటి, తఅచుగ తవ (వ్రచుయిన.. 'కృజవుకాటకముల కెజి 

క 

పెనుకొండ, కీందూ | 

సర్కిలు. 

మొదలై నవి, ప ప్రకటునటలోని 

రముజిల్లా 

'యగటవలన వ్యవసాయమువలన జీనించుజనమున_ క్రీయుద్యమమువలన 
గొప్పప్క ప యోజనము కలిగినది. 

' పతిసంఘము ౧౯౦ ౫-_వ సంవత్సరమున బుక్క_ పట్టణమున od 

' మయినది, 

సంవక్సరములదం విదప్క ౫౧-౨ సహాకారపరపతిఫంభుడు లుం లెను, 
'ఈసంఘుములలో నూటికి తొంబది కర్ష కులకు బుణము లిచ్చుసంఘ 

ఈజిల్లాయందు మొదటి సహకారపర 

న సంవత్సర మున, అనగా నిరువదిమూండు 

ములు (Agricultural Credit Societies). ఈ సంుము లన్నిటం 
గలసి 20, ౦౦౦ ల సభ్యులు కలదు, నిర్వాహక మునకు దెలుగు పుట్టు 

6 వరవడి)? ని (High rate) తగ్చించుటకును దోడ్పడినవి, జిల్లా “సహ 

కారపర పతి బ్యాంక ౧౯౧౯వ "సంవత్సరమున “నేర్చడినది. ఇదె (ద్ర్కుజ 

లవలననుండి నిలువచేయుటకు సము (Deposits) తీసికొనును; 

మోద బదు ల్రీచ్చును. ఈజిల్హాయందలి సహకారసంభుములలో. 
గొన్ని పృ త్యేక మొక్క_నిమ్న జూతులశే తోడ్చడున వియు. గలవు. 

అట్టివి ముప్పదిసంఘుము లున్నవి. వీనిలో ౭0౭ గురు సభ్యు 

దిరుగుపెట్టుబడిమొ త్రము రు, 

౨౫౦౦౦ లు. పట్టామో(ద శనూూములు సంపాదించి సేద్యయకిెటికం 

వానిని సంఘసభ్యుల కొసంగసట ఈముప్పదింటిలో అయిదుసంఘముల, 

లున్నారు. నిర్వాహకమునకొ c 

సృథానోద్దెళమ, జిలాయందలి ఆాసంఘము లన్నిటిమోంద నధికారి 

అనంత పురమునం దుండు అసి _స్రైంటురిజి ర ఈయసి సెంటు రిజి 

స్ర్రకరి ంద్మ్క 'సంఘములపనిని తణిఖీ చేయుటకును, లెక్కలను 

సాలీన సరి చూచుటకున్ను మం-చి చెడ్డలను DD Bagh పదు 

ము/స్తరు ఇక్ స్పెక్ట్ రులు కలరు. 

జనులు: మతము. 

 ఈజిల్లాయందు. ౧౮౯౮-వ సంవళ్ళరఫుజనా థా లెక్క ననుస 

మందియముంం ౧౯౦౧-వ సంపత్స్ర ఫుజనాభా 

లెక b= ననుసరించి ౯333౭౫2౭ మందియు, ౧౯౧౧-వ సంవత్సరపు 

జనాభా లెక్క ననుసరించి ౯౬౩3 3౨౨౮ స్టరున్ను, ౧౯౨౧-వ సంవ 

త్సరపు జనాభా లెక [్రా ననుసరించి ౯4౯ ౧౭. ,గురును : జను 

లుండిరి. . ఇటీవల ౧౯౩ ౧వ “సంవత్సరమున జరగినజనులగణితి ననుస 

రించి ౮3౬౨ ౪ O 

| రించి ఈజిల్లాయందలి = వెంం. _క్తముజనసంఖ్య ౧౦,౫౦, ౧౧ వజకు 

"పెరిగనది.. ఇందు. వో 3౯౫3 'ఈ సరు _ఫురుషుల్ను ౫౧౦,౮8౭ 2 

సరు ద్రీలుం ౧౯౩ ౧-న 'సంవత్సరస్ర పు జనాభాలెక్కల కన్గుసరించి 

“ శాలూకా వారీ గ విస్తీర్ణ ము, _.ర్రాషఘులసంఖ్య్య. ోనంట్ల్య 

పట్టికయందు( క్లాంపర్టారి నల్లి, 

ల్! 
పక 



అన౦ంతపుర ముజి ల్లా ల 
. కా? 

'తొాలూకాపిరు . . కస i భక ప్ ఇండ్ల సంఖ్య “= జనాభా _ ౧౯౩౦౧ 

jem SIE _ మొత్తము | పురుషులు | శ్రీల 
అనంతపురము డివిజకా | న కే | . న 

అనంత ప్రర ము ౯౬” ౧ ౧౧౦ ౨౫ ౬౬౮ గ౧౬౯౮ల | ఒఉగ్కంరఠోకా (0,౯౦౯ 
. క ల్యాణదుర్షము 0౨౧ ౧ ౭51 ౧౭ | . రౌ౭,రోలోకీ YU 3e | లో ౨,౨౧౧ 

ధర వరము డీవిజకా | " ~~“, ee la + 
ధర్శ్మవరము ౭3౬ | (౧ ౬౩ | ౧౮౮౮౮ ౯0,0౨౮ |. ౪౯౬ | ౪౩339౮ 
కదిరి ౧౧౬౨ ౧ ౧౪౧ | 34౮౬౭ ౧౩౭3,౨4౮5 | ౮౯౬౦౦ | ౮౩౨,౬౫౪ 

గుత్తి డివిజకా | | 
గుత్తి . | ౮౯౬ ౪ (3౨ 3 ౧౧౫౧౬౯ ౧,ఎ(౯ా౬రం రా౧ర ౭౬ ౭౮౧౬౪ 

తౌడిప త్రి ౬ళోం| ౧ | ౯౭ | ౨౩,౮౩౯ | ౧౧౭౦౩౧౫ | ౫౯౩23 | ఏ(౭౯ర౨, 
"పెనుకొండ డివిజకా న. 

హీందూప్రరము | ౪0౧) ౧|౭౭| ౨౩౫౦౭ | ౧౧5౧౯ | ౫౬౭౮౫ | ౫క్కళోం౯ 
మడకశిర న రోరో౬ ౧ | ౫౭ ౧౯్కా౧౬౦ |... .ణా౭ం౮౧ .|. .ళోక్కా౨౭౩ _ 'ఈ౭,౮౦౮ 
పెనుకొండ ౬ల౨ ౧| ౯౮ ౨౧౩౩ ౯౯ . శార్కారో౯ా౮ా | Nove | ౪0,949 

మొత్తము ఒఇ౭రం౧ | ౧౨ 5౫3 |(33౧క౮ా? ౧౦3 కోగ౧. 9౯136 ౧౦౩౮౭౭. 

ఈజిల్లాయం దలిజనులలో నూటికి దాదాపు తొంబదిమంది | యాధారమునను, చావులయాధారమునను. మాగాణి పెరులు, “తోంట 
హీందువులును, త్మ్షం డక వైంగా మహమ్షదీయాలును గలరు. ముఖ్య, | మైరులు చేయుదురు, ఈజిల్లాయం, దిరునదివేలవజుకు బావులు కలవు, 

. మతముల ననుస సరించి. టో జిల్లాయందలి జనసంఖ్య యీ కింద | మిక్కిలి. . బెట్టకాలములో చావు లంతగ నుపయోగ ప డవు, మెరక 
6 తాలూకావారి ' గా నా త . ll పరులలో కజబొన్నం రాగి. ముఖ్యమయినవి, కొ దిభూమి చీ 

తాలూకా హీందువులు మహమ్మదీయులు కె)ప్తవులు -. ఎక్క్కవపైరును _వెలగలైరును ._ఫండించుటకు బదులుగా శై తులు 
అనంతపురము ౧౦౬౬రర౮ కా ౬౭౬. ఎక్క్కవభూమిని దున్ని. శొద్దిపె రులను. వీచె రులను పండించెదరు, 

ధర్మ్మవరము ౮ర ౮౯ by౭e౬౨ కళ | ౧౩౪౦-వ ఫసలీ, అనలగా నక! 3 ౧-వ సంవత్సరమున “రతా 

గుత్తి ౧౪ ౨ ౬,౮౨౬ ౨౦,5౫౦ ౨౨౯౫౩. ధీన *మం దున్నభూమి O00 లగా ipa దీనివలన 

వీందూపఫురము ౯ర్యాఏర౫ ౧౧౧౪౭౦ తతా వచ్చు. శిస్తు వెంల్తేము రు, ౧౩ 3౯033 లు ఈ “భూమి పరీ 

ఉనుకొండ  ర౯ా౬టక రాం ౨౨ మితేము న _౧౬,౯౦౦౦౦౮యొకరములనేల _ మెట్టవ్యవసాయము; 

కదిరి. ౨. ౧0334౯ - ౨౨,౩ 3౮ అలం. ౧,౨౧,౭౦౧ మెక్రళమలేల. పల ల్ల పువ్యవసా యము ( నీరుపాలించి 

కల్యాణదుర్దము ౮3,70 3ఎఎ(09.. రా స్ట. bes: ఇప్పటికిని రీడుభూమా 'లేంటేంటను సా పు 

మడకశిర ౯౬౯౮ ' 3రర౯ా ౪  ఈమండలమున .. - పచ్చిక బయళ్లు - మెండుగా. . లేక పోవుటచెత 
తాడిపత్రి ' ౧౦౦౮కు. ౧౪౭౬౧ ౧౯౦౮. ఇచ్చట పుట్టు పశువు లంత. శ్వేష్ల నష్ట మబునవి... కాకోయాన్న వి, అందు 

వలన నెల్లూరి పాంతేప్పు : త ల కోడెలను మంచినెలకఘుం. 
గొని తీసి సికొనిషద్చుచుందురు.. ఉన్నికొలు కీమండలమునందు గొ లను 

జై ను లీజిలాయందు వేయిమందికి పెని కలరు, అందు ౮ర౮ గురు 'సుం్ళకలను ఎక్కు_వగాం బెంఛెదరు. Sans చాల గ్రామము 

మొత్తము .౯ార3,౭౬౮. ౯రా౯్మర ౬లో 

మడకశిరశాలూకాయం దున్నారు, | లందు నత్నకంబర్లు చేయుదురు. 

వ్యవసాయము = వ. | కజివులు. . 
. జిల్లాయు త్తరభాగమునందు( దక్కు. మీగిలీనభేౌగమునం దంత |. ఈజిల్లాయందు' వర్ష పొతము. చాల తక్కువ యగుటవలన 

టను భూమి మిక్కిలి బ్దది; సలవంతము కాదు. ఊఊ త్రర పుతౌలూకాల చయురుపంటలకు తగనంత ' నీరు దొరకక తజిచుగ కజవు సంభవించు 

లోని - శేగడిభూమియు.' నంత శే మయినది కాదు.  ఈజిల్లాలో | చుండును; ఒకొ_క్కప్పు డతివృష్టి కలిగి పంటలు చెడి కజవు సంభ 
పెద్ద ఆనకట్టలు కాన్ని ఏటికాల్యలు కాని లేవు, ' అందుచేత చెబువుల | వించుటయు కలదు. కడచినశతాబ్షియందు" ౧౮౦9, ౧౮౨౦౪౦ ౧౮౩ 3,౪ 



నే అనంత 

౧౮ాకిరా లరార౫ ౧౮౬౬ ౧౮౭౬రా ౧౮౯౨ ౧౮౯౬ “సంవ 

తృరములలో ఈజిభాయందు కనుము సంభవించినది, గవర్న మెం 

_టువా రిట్టికజువుకాలకున నేవేవో పనులు తలపెట్టి మూమబాధితులకు 
పనులు కల్పించి కొంతవజణకు కొమబాధ నివారణ చేయుచున్నారు. 

౧౯౨౧-౨ ౧౯౨౮ సంవత్సేరములందు. జిలాయంతటను గాకపోయిన 

కొన్ని తాలూకాలయం. దయినను హొమము సంభవించినది. ౧౯౨౧-౨ 

వ సంవత్సెర పుకును ముఖ్యముగ  సుర్తికిం దగిలినది. (౧౯౨ర౮-వ 

' సంవత్సర పుకణును బిల్లాయందు సగ భాగమునకు ంటెరగ తగిలిన దని 

"చెప్పవచ్చును. 

భూమితరములు 

_శఈుందలి వ్యవసాయపుభూములకు "ెట్టితరము లుండెనో భూము 
లెట్లు అమరక మగుచుండెనో తెలిసికొనుట కాభారములు లేవు. 

: చుండిరని చెప ప్పుదురు. నోలకొండనవాబుల ప ప్రుభుత్వమున 6 కొౌమిలు ) 

పద్ధతి ననుసరించి భూమిశిస్తు వనూలు చేయుచుండిరి. ఈపదతి ననుస 
రించికాడ సంగోరుపాలుధాన్యము (ప పృభుత్వమువారికి పోవును. ఇది 

జమాకొదారుల పాళెగాండ్రుద్వారమున వనూ లగుచుండెను. మహో 
రా ప్రులవశేమున నుండన భాగమునండలిఛూముల కపద్ధతి ననుసరించి 
శిస్తు గట్టుకు తెలీయదు.. “హెదరల్సీ శిస్తులు కాళ్యత ముగ 
నిర్ణయము ' చేసెను, ' ఈనాములు మొదలయినవి. జప్తు చేసీ 
శిస్తు హెచ్చింపం (బ బ్రయల్నించెను. కాని శిస్తులు క్రమముగ వనూలు 
చేసికొన (గలిగినవాడు కాండు. ౧౮౯౨౩౨ లో నీ ప్రా తము. నె పాము 

నకు వశేప పడినప్పుడు ౧౮౯౨-౯౯. ఫంవత్సరమున గొప్పక ఆవు వచ్చి 
కం రాబడి త్న శిస్తులును తేగ్గి పోయినవీ, 

ఈ జిల్లా కంపెనీవారికి స్వాధీనప డేనతఠరువాత బా నా. 
రకము చేయుప దతి మాటీనద, జమికొదొరులద్వారా 'శిస్తులు వసూలు 
"చేయుటకు మాలుగా, 3 ౩ తులతో స్వయముగా దోరత నమువారు కాళ్లు 
కుదుర్చుకొని, శిస్తు శామే వనూలు చేయజాచ్చిరి. ఈ అమరకప్పుపద్డ ఆ నంక పురము, టే ల్సి ధర శవరమ్బు 

ఇది మేజర్ మన్రో చేసిన తిని “ర తువారిప ద్దతి = యనియెదఠు, 

| యేర్పాటు, . శ్రాసమునసబుకరణయలకు నిలదువలన€. బూోర్వ మున్న 

“లాభము తగ్గినందున వారివలన లిస్తవనవాభంకేకల. గొంతభం గమ మదట 

గలిగెను, కాని తరువాత వారును క శ్రమము 6 ఇని చయందొడం6 

౧౮౦౨-౧౮౦౬ సంవత్సరములలో యూదుల కొల్సీంచ్చి భూములను 
* దన్చావారి"గ విభజించి. నన్నో .తరమూల నిర్తంణలుచెను, తరువాత 

ఇండియాగనర్న మెంటువారు వై "గ్ర తువారిచద్ధతిని  శనిజేసి మొదట మూ౬ 
డేండ్లక్కు తరువాత పదేండ్లకు శ్రామోదులు" ఇజారాపద్ధతిమాండు శ్తీష్య్యార 

కావున: ఇదా రాషద్ధతి మానివేసి ఇందువలన లాభము. కలిగినదిశాస్తు,.. 
. గూడూలో, మరలి రైతువారిఫ ఫద్ధతిని. దాక్షంభిచిర.. 

ఎమన్రోచే. నిర్ష యింప పయడినశట్లా 

బటు శ్యూందనంప .దనియ. దూలం శో. చాక్తకనమతాకు.. 'శోకికి కలకు 

పరిపాలించుచుండినకాలమన  ఈజిల్లా. 

కొండ్క హిందూప్రరమ్ము. 

అప్పుడు, పండినపంటలో రై తులు నంగోరుషపాలు' శిస్తు కింద చెలి ల్లీ ంచు 

ఫుర ముజిల్లా 

€శుడీనవికావు. 

రారా లో వాని నింకను 

కాని - ౧౮౨౧వజకు ఆశేట్లు తగ్టింకు అట్లు తస్తింప 

బడిన శేట్టుకూడ ఎక్కు_వ యని 

తగ్గించిరి. ఇట్లు రేట్లు. త్యసతరువాలే జిల్లా కొంచెము బాగు 

పడంజొచ్చెను, కాని ౧౮౭౬-౮ సంవత్సరముల కజువు వా] షః 
| నంతను మాడ్చి రైతులను వీదవారిని చేసెను. మరల ౧౫౭౮ థః 

సర్వే ప్రారంభమై ౧౮౯౭ లేల బూాంర డి యైనపిదప ' 'అమదకము 

౧౮౯౦ లో ప్రారంభమై ౧౮౯౭ అతో ముగిసెను,  కడపనుండి 

విడంీసీ కొ శ్రా ఈజిలాయందు€  గలిపిన కదిరి తాలూ కాకు( 

౧౩౨౩వ ar (౧౯౧౩ - ౧౪) లాోోను, గుత్తి తాడిప తి, తాలూ 

కాలకు ౧౩౩౩-వ ఫసలీ (౧౯౨౩ _ ఈర లోను, కల్యాణదుర్షమ 
'తెలూకాయందలి ౨౧ గ్రాముములకు ౧౭ 3౮ర-వ ఫసలీ (౧౯౨ 95-2౨%) 

లోను మిగిలిన గ్రామములకును అనంత పురము ధర్మవరము, "పెను 
నుడకశిర ఆ లరాకాలకును ౧౯౨౬. _ ౨౮ 

సంవత్సరములలోేను. క్రొ క్రొ. త్త అమరకనుఎ (Resettlement) జర గినది, 

| ఈక త్త ను ననుసరించి కదెరె తాలూకాపల్ల పుభూమి'కేటు 

స: రు.౯లు; తక్కవ రు, ౨ల౨ 3 'మెట్టభూమి ఎక్కు_వచేటు 

రు, ౨ల్కు తక్కువ నాలుగణాలు; (సత్తా తాడిషత్సి, కల్యాణదుర్లము 
ఇరువదియొక్క_ గా గామములకు పల్ల ప్రభూ మి ఎక్కు_వరేటు రు, ౧౦-౨౨-౦ 

లు కక్కు_వకేటు రు. ౧-౨-౦ లు; చరక ఎక్కు వరేటు రు ౨-౮-౦ 
లు, తస్క_వశేటు రెండకౌాలు; ౧౯౨౬-_అరా న జరగిన అమరకము నను 
సరించి జిలాయందు శేషించినభాగమన పల్ల పుభూమి ఎక్కువలేటు 
రు. ౯-౯-౦ లు; తేక్కు_వశరేటు రు, ౧-౨-౦ లం, మెరక ఎక్క్క_వ'లేటు 
రు, ౨ల౫ తక్కువ రెండణాలు, ఈజుల్లాయందు జమోకొదోరీలు 

లేవు, . ' శళనాం గ్రామములు ౧౦౮ కలవు. ఈజిల్లామొ  శ్తముమోంద 

వచ్చుభూమిశి స్తు ౧౩౪ ౦-వ ఫస లీకి రు. - ౧ర్కాంయోం౬౭ లు, 

స్థానిక స్వపరిపాలనము | 
శఈజిల్లాయందలి అనంత పురము_ -ఈాడిప త్రీ, పొందూపురములం 

మనిసిపాలీటీలు. ఈ జిల్లాకు జిల్లాబోడ్డును,. య కొక్కటిచొప్పున 
పెనుక్రొండలకు నాలుగిం టికి 

నాలుగు. “శాలూకాబోర్డులును గలవు పద్నుయఘా(డు యూనియను 

లున్నవి. స్థానిక స్వష్తరిపాలనమ్లు ఏనివళ మున క 

UU 

' ఈజహాలో మక్కి ల. ఫేశాకనఆాలమనాి వనీ శెప్పందన 
ఇేతితో చుట్టు నమర్చ బడిన దిజ్బలం- కు కేవుయళ' కలవు, కల్యాణ 

దుర్షము తౌలూకాయందలి ముదెగల్లు స్య. “జేవతులణిట్ట్య ' అనంతపురము 
జ సను. మాల్యవంతము, హీ ండాప్రరయ తౌలరాకాయ ందలి. 
క్షొండాఫరమ్లా. శ్రూలెకు రా OU ee నిట్టివి సెక్కు.లు కలవు, 

ప్ర ఫేన వ డెడు ముక్కల పురాతనకాలపువాది చేత 

"లవళభడిన'ఈదిపుటంకూడ గన్నాత్తిళాలూక్రాయిం. దెనేకములు 
మకట లోయలుదే సొ క్రుక్కషభాగమయలను నునువు 



_ అనంత ప్ర రముజిల్లా 

చేయవలయు. నన్న యుద్దేశముతో గుంపులుగుంప్రులుగ జనము 

కూర్చుండి వాని నజుగందీయు చుండి రని యూాహించుటకం దగిన 

నిదర్శనము లున్నవి. ఇ వన్నియు జరి త్కకాలమునకుC బూర్వపు 

సంగతులు, అప్పటి జను లెవరో ల సాధనములు లేవు, 

నీర యాయుధము లన్నియు శిలామయములు, వీరు శిలాయుగము 
వారని చెప్పందగును. 

ఈకాలమునకు6 దరువాత పా! నీ (ప్ర, బేశోమును 
గుటించిన చరి త్ర మేమియుం చెలీయదు 

మూడవశశాబ్ది 1 నీ ప్రాంత మంతయు అకోకవర్దనసాన్రుజ్యమున జేరి 

యుండె జజ. 

శ్రామమున నిటీవల గను(గొ నంజడిన "అశోకుని 6 శిలాలీపు లే? తారా 

అము, అవతారమే గు త్తి క్రీ కారణమున ప్రాధా 

న్యము క్ల దని యూహీంపనగను, 

మార్యచక్చవర్తి రి యగ అకశోకునియనంతర మాణువందల 

సంవత్సరములవణికో నీమండలవారి త మజ్ఞైాతే యుగ ముగ నున్నది. 

ఈకాలమున పశ్చిమ గాంగులు, నలులు, బాదామిచాళుక్యులు, 
"తెలుగుచోళులు ఈమండలము నంతను గాకున్న నందలీ వేజువేటు 
ప్రాంతములను బరిపొలించిన టూహింప నవకాశము కలదు. వీరిలో | 

చాసన్యంయొక్కయు, చో ళులయొక్క_యు శిలాళాసనములు గొన్ని 
యో మండలమున గానవచ్చినవి. ఈచాళుక్యలకు సామంతులుగ 

చాణవంశజాలు ప్రావీనకాలమున _తురమరవిసయ మనుపేర6 బరణిన 

గు త్రి PN పాలీంచిరి. _హీందూపురము తాలూకా వీర్ర 

ప్రుథమావాసస్థలముగ నుండియుండు ననుటకు తరువాతి సాణవంశ 

జులు తమ శాసనములందు తాము * పరివిఫురాధీశ్వరుల ౫) మని చెప్పు 

కొనుటయే తార్కాణము, పరివిపుర మనునది హీందూపురము 

శాలూకాయందలి యిప్పటి పరిగి (గ్రామముగ స్రర్ధంచియున్నా రు, 

తఠువాతికాలమున గుడిమల్లు ము కౌళవా క సిం చిత్త ప్రాంతములను 

బాలీంచిన శాణులకును, చాదామిచాళుక్యసామంతులయన బాల 

కును, ఎట్టి సంబంభము కలదియు నింతవజకు6 చెలీయ రాదు, 

చాదామిచాళుక్యరాజ్య మంతరించినపీదప మరల హీందూప్రర 

(ప్రాంతము పళ్చిమగాంగుల వశేముయినది. వీరికి నొలంబులను. పల్ల వ 

నవంశోజులు మొదట సామంతులుగ నుండి పిదప స్వాతింత్ర్యమును 

సంపాదించి డీ స్తుశక మెనిమిది, తొొమిది శతాబ్లులందు కల్యాణ 
దుర్గము, మడక, హీందూపుర ప్రా పొ ంతయుల శీలం, నొలం బవాడ్డి 

యన చ్రనీద్దమయిన నొలంబరాజ్యము నం గల ముఖ్యపట్టణములలో 

మడకశిర తాలూకాయందలి హేమావతి యొకటి. తరువాత మరల 
పశ్చిమగాంగులు పర్ నొలంబులను జయించి. తమ. యధికా 

రము నీ మండలముపయి వర్తి ౦ప6జేసినను శీ ఘు కాలముననే చారు 

| చివరకు కోటలోం వ్రాశటన నీళు లేనందున ౧8 ౭౫లో వళమయ్యెనా, రి. మూత్యఖేటుపు రా వ కూటుంలకు సామంతు. లయి 

శ్రీ స్తునకు సూర్యను | 

గు త్రి కే డెనిమిది మెళ్ల Sn Ps గల యెట్తగుడి | 

_నగరసా మూజ్యమున నంతర్శ్నాగ మర్యూను. 

౧లి. 

పిదప రా స్థ్రకూటరాజ్యసాధమును గూల దో ని ను 
సాన్రూజ్యుమును నిర్మించిన పళ్ళ్చిమచాళుక్యులక్రును టు 
రాజ్యమును ను. రాజ్యమును. వి స్టరింపంజేసికొ నుచుండిన మాన 
కును సెక్కు. 'సం చ్యామములు జరగి యీమండల మొకప్పుకు చోళుల 

కును మటేయొక్టోడు పళ్ళిమచాళుక్యులకును వళశమగుచువచ్చినది. 

పళ్చిమచాళుక్యాధికార మీ మండలముసయి రమారమి. ly స్తకీకయ్ 
పదునొకండవశ తావి కడవజకు సాగిన దనవచ్చును. 

ఈకాలమున ఉత్తరమున దేవగిరియాదవులునుు దక్షీ ణముసు 
మొదట పశ్చిమచాళుక్యులక్రు సామంతులయి, వారి యధికారము 
తీణించుచుండినకాలమున ప్రాముఖ్యము వహించి స్వతంత్రు, లయి 
రాజ్యమును సెంపొందించుకొనుచుండిన ద్వారసము దృవ ' హొయి 
సలులును (ప్రబలులయి. యా మండలము నొకప్పు డెక్ రును మణి 
యొకప్పు డొకరు నధీనపటుచుకొని పాలీంచిరి, కీ స్తుశకము 
పదు నాలుగపశతాట్టి యారంభమున దక్క_నుటేశముపయి మహనుడీ 
యులు జరపిన Fa త్ర తృలవలన దేవగిరియాదవ రాజ్యము పజ 
యిన వినుక(గూడ, (క్ర్స స్తుళోకము ౧౩౮౦ వజకు నీ మండలముదవ్నీణ 
భాగము అనంగా టన మడకళిర టొ ౦త ములు హాయిసల 
బలాళుల పరిపాలనము w ౦దసే యుండెను, 

పదునాలుగవశశాచ్లి మధ్యముననుండో యీ మండలము విజయీ 

పెనుకొండ గు క్తిదుర్ల 
ములు విజయనగరాదీశులకాలమున క తృుదుస్సాధము లన్న ఖాలి 
బడసీనవి, శ్రీః కశ, ౧౬౫ న జరగిన ఈ రతసతగిడి ) యుదమున 

థి విజయనగర-చ క్ర రవ _ర్లీయయిన సదాశివరాయల పతినిధి అళియరామ 
రాయలు rh విజయనగర సైన్యములు పరాజయము నొందిన 
పిదప అళియ రామ రాయల సోదరుం డయిన తిరుమలరాయలు విజయ ' 
నగరమును విడిచిా పెట్టి 'సదాశివరాయలను జెంటనిడిక్రాని "పెనుకొండ 
కరిగి దానిని వా | గావిం చెను, ఇచ్చట నెన్నియోమాటులు విజయ 
నగ రాధిపతులు పెనుకొండపయి నె శ్రీవచ్చిన తురుష్కుల నోడించిరి, 
బలహీ నులయిన విజయనగరమురాజులు .తరువాత( గొంత కాలమునకు 
నమరాజధానిని “పెనుగొండనుండి చం దృగిరికి నూర్చీరి. గు_త్తియు( గాల 
(క్రమమున తురుష్కుల యధీన మయ్యెను, నారియొద్దనుండి మురారి 
వీటో మహారా వ వీరుడు గు త్రిని ల ఈ 
కాలమునందు దేశమంత ౫ నరాజకమె, యొక్క_ రాజు లేక యెవరి 
కంత భాగము చిక్కిన వా రంత భాగమునకు నధిపతు లగుచు, పెక్కు 
పాళెగాం డ్రు దేశము "నేలుచుండిర, ఏలుచుండి రనుటకం కు దోంచు 
పే = రనుట మేలు, ఇట్టివారిలో అనంత ప్రరము హండేవారు 

(పృముఖులంగ నుండిరి. ఈ పాశేగాంద్రు ప్రి, అయినప్పుడు స్వతంతు, 

లయి వీలు కానప్పుడు సె "పె వారికీ లోంబడ మెలయనచుండిర, హద 

(ప్రబలు6. _డైనపుడు ఈ. భాగమును సులభముగ స్వాధీనపటుచు 
కొనెను, ఒక్క. సు త్రీదుర్ణతు కూ తృము. చాలకాలము వశేయుకా లేదు. అదీ (Uy 



య "పెనుకొండ కోటలు. nei త్రి లో: 

అ 

 మహారా సు లు నె వై జాము, ఇంగ్లీ షువారు కలసి ౧౭౯౨ లో 

టిప్పు. సుల్తాను అక దినపుడు, "ఇప్పటి అనంత పుర ముజిల్లా 

యొక్క ఈశాన్యభాగమైన యప్పటి తాడిపత్రి, తాడిమజ్లీ తొలూ 

కాలం. వై జామున. కీయంబటడెను, ' టిప్పు. చనిపోయిన " .. తరువాత 

౧౭౯౯ లో ఆతని రాజ్యమును ఇంగ్లీ షు నై జాము మొదలగువారు 

షంచుకొనునపుడు. -ఈజిల్లాయొక్క మిగిలినభాగ మంతయు. నై జా 

మునకు బోయెను. . ఈ. రెండు తహనామాల (162665 ) ననుసరించి 

నై జామునకు వచ్చిన py మంతయు, నత(డు ౧౮౦౦ లే. నింగ్నీ షు 

వారికి దృత్తము. చేసె 

Districts ). దక్తమండల ప్ర దేశమున. కిప్పుడు రాయలసీమ. యిని 

పేరు. నై జామసంరమణ ps త్తమె 

ెన్యముకర్చు క్రింద ఈనుండలములు శాశ్వత ముగ e 

వ్రేయంబ జెను. అప్పు డనంతపురముగూడ బ్రిటిషు ప్రృభుత్వమున. జే లెను. 

మొదట దత్తమండలముల కన్నిటికి నొక్క కలెక్టు రుండేను, 
మొదటిక లెక్ట రు మేజర్ మ నో (ఇళండే తరువాత సర్ప పదవిని బం 
చెను). Pinan ద కమండలములు: శేండుజిల్లాలుగ విభజింపంబ డెను, 

అందు' బళ్గారిజిల్లాలాే ' నిప్పటి యనంత ఫ్రర' ముం డెను. బళ్లొరిజిల్లా 

పెద్దది అయినందున ౧ూారాశీలో్ దానిని “రెండు జిల్లాలుగ ge 

ఒకదానికి బళ్లారి. అనియు, శెండవదానికి' 'అనంతి-పుర మనియు "శే 

సెట్టిరి.. కదిరీతాలూకా యిటేవల = కడపజిల్లాలో నిది - . ఇందు శః 

బడినది. “a వ ' 

a ఈజిల్లాలో. వ తప ప్రనిద్ధమలయిన న ప్రరాతనదుర్గములు గు శ్తి, 

“లయము " “లేపాత్నీ -ఊొహాపరిచేశాలయమేలు ఎ “కవడీజస్చుో? 
తేములు, 

మై! 

_ నిడుగల్లుకూడ చరిత్ర ప 

బ్య యను పదునొకండు, 

పోళవంశజులు. పాలించిరీ, . 

స క్రి రింపణుడిన సేతు: : 

కలదు. పీ! కను. 

పం డె ండ్డు, పదుమాండు శతాబ్దులందు 

న రాజధాని యిప్పటి " షు హీమావతిగ 

వకప పతుచుకొన్న 

హెంకే. అనియు దీనికి నామాంతరము. 

అనంత ప్ర రముతోలూ కో అనంత ప 

అవియే 'వత్తమండలములం . (66866 | మలు; మొ _క్హము శిస్తు రు ౧౧౫౮౭౮ లు, 

గీహువా రుంచపలసిన | ne 
~~ —_  దయినందున ఫలవంతము కాదు, 

నింగ్లీ మువారి ప 

కొని యా వంశమువాళే యెవరికో రయొకరికి లోంబడి ఈ 

త్ర, ప్రనిద్ధమయిన న. ఈ నిడుగల్లు ల 

ప్రధానరా 'జవంకేమల 1. 

కొక "ప్పుడు సొమంతులుగను, వారి యధికారము “క్షేశంచుచుండినకాల 

మున స్వతీం శ్రులుగను రాజ్య మేలుచువచ్చిరి, పదుశేడవశతాబ్దీియం ' 

దీరాజ్యశు విజయనగరపు ఆరవీటి వారికి సామంతులుగ 'హరతినాయ 

కులు 'పాలించిరి. టిప పా స్త లు ంచిరి, ప్ప సుల్తా | నీప్రా ౦తమును జయించి oy ee 'వేయుచుం డెను. కాని యొకసారి అహల్యాచాయి సంగమనేరునక 
గలుపుకొనువజుకు ఫీ రేధికారము స నెజపుచునే యుండిరి. ' 

తీస స్తుశేక. .మేడవోశార్దీణాంటి తెలు౮స శాసనముల. కొన్నీ 

యూ మండలము నందలి, గు ల్తిశాలూకాయందుం  "గోన్నవచ్చినవి. “తెలుంగు 

వాస నున్న ముదటిశాళనములలోే నివి కొన్ని. వీనిలో మొట్టమొదట 

జెఫ్పందగినది బాదావి॥ 1 బాళుక్య పృభువయిన మొదటి వి,క రతం 
. గ. _ఇదవవయేడన స పరిప్తాఆఅనవర్డ ము. (క్రీ శ అలతి). నాలిక. 

లు 

| గలదు. ఈ తాలూకా కుత్తరమున 

హంజేవంశజులు 

ంది 

అనంతపురము తొబూళొ' — అనంత్ పురముజిల్లా 

యందలి యొక తాలూకా. ఈ_త్తరమున గు త్రితాలూకాకోను తూ 

ర్స తాడిఫ తి శత్రితాలూ కాకును, దశీ ణ మున ధర్షవరముశాలూకాకును 

పడుమట కల్ళొణదుర్గమ'కొలూ కానను నడుమ నున్నది, దీని వి సీ 

ర్లఘ ౯౨౬ చ. మైళ్లు. జనసంఖ్య ౧౧౬౯౯౮ (౧౯౩౧). ఈ 

శాలూకాయందు nl ఛా మములు కలవు. అనంత పుర మొక్క-కే 

ఈతాలూకాయందలి కంత ఇందలి మెట్ట, “శుల్లము కలసి 

౧౩౨-౩ ౫-వ ఫసలీ . (౧౯౨౫౧౯౨౬) - “లో. ౨,00,0౬౫ యెకర 

*. ఈ తాలూకా మిట్టపల్ల ములు గల ప్రచేళము, భూమి బీద 

న. పచ్చని చెట్లు తక్కు 

వగ గానవచ్చును, ఉత్తరమున నచ్చటచ్చట నల్గ'లేగ డభూమి కొద్దిగ 

"పెన్నయు, తూర్చున చితా, 

వతియు( గలవు, కాని వీనివలన తాలూకా కేమియు సృయాజనము 

లేదు. పల్ల ల్ల పువ్యవసా యమున కంతకును వర్ష మే En, 

మొదట విజయనగ రాఫీశంల క్రింద బా శెగాండ్రుగ నుండిన 

ఈ ప్రాంతమున. సిద్దు లయిన en 

విజయనగర రాజుల ప ప్రభ తగ్గినపి దప హాంజే మలకప్పనాయండు. గోల 

కొండ హి. హు 5 డయి అనంత పుర మునకు జుట్టుపట్టుల 

నుండు ప్రాంతమును జాగీరుగ సంపాదించెను. 

నింగ్లీ షువారేకి వశపడువజకు అనంతే పురమును ముఖ్య పట్టణముగ చేసి 

_చ్రాంఠము 

చేలుచుండిరి. ఈకారణమున అనంత పురము తాలూకాకు ముఖ్య 

పట్టణ మయిన అనంతపురమునక . “ హండే అనంత పుర 0 మని (క 

కలిగినది (చూడుడు:  వాండేవంకేయు). 

_ ౧౮౦౦ లలో 

_అనంతపురసమాప మున నున్న చెటువును శ్రీ. శ, సక న 

విజయనగర రాజుల (| నంర్రియరయాన. చిక్కప్పడడయ. రనునతండు 

కట్టించెను. 

అనంతభందీ. . — ఒకమహోశా వ్వ కవి, ఇతడు. కాం 
శ్ర, ౧౬౬౬లో. జన్లి ంచి. ౧౭౪౧లో6 గీ _ర్లి శేషు. డయ్యెను. 
నగర ప్రాంతమునందలి సంగమ నీర్ గ్రా మనివాసి. మొదట, నితడు 

శృంగారాతిశకముగల 6  లావిణీ ౩ లఅలనంబడు వృల్తే తములలోం బద్యములం 

శెప్పుమి మగపిల్ల లను వెంటం దీసికొని వారి నాడించుచు జీవనము 

వ ల్లి నప్పు. డామె. యీతనిని 'బిలీపించి ద్రావ్మణున కిదె తగ దని 

ల నామార్షము విడిచి. యితండు భ క్తిప పరమెన' కవిత్వ ము 

జులు భారీకథలు చెప్పందొడలాను. ఇరనివే రచింపంబడినచాటు 

వులు. "పక్కు_లు గలవు, కావ్యములలోమా త్రము మాధవ గ గృంభి 
మనునది యొక్క. టున్నది. ఇందు రెం డవమొధవరావుపేష్యో యడ 
ween దూశినప్పటనుండి పు! స రాజ్యాభిషేకము: 
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ఖీ తో 

Nee 
ఇ "ఈ న 

జర గువజుకును 

ములు 

వరి ౦పంబడినది. కవికి జరగిన యథార్థ స్థిత .ఊత్తర 
వ్రాసి? తెలిపి "శెండవ బాజీ రావు ఈచరి త్ర "్రాయంచేను 

ఇత నికి శ్రీపత్ ఫ ందీ యను నామాంతరముగల ఇ యను 

కుమారు( డుం డెను, en కవియే, 

అనంతభట్ల ఖం డ్రీక --. నెల్లూరిజిల్లా కోవూరు 
తొలూ కాయండలి కయ "ంప్ర్రానును. ee ౫ (ore) 

© న ( 0 తభ ట్టు — ఇత (డు a వెన రామదాస 
స్వామికి సమకాలికుడు. సాధుపురుషుండు, రామదా సస్వామియొక్క_ 

పంచాయత నములో నొక్కండు,. 

A అనంత భా హాలుడు తుపాకుల ౧. ఇతనిరండడ్రి, 
(లం! తల్లి లా. “వచనరచచా నా వై నవల 

వచనమున 'శ్రానినాతు. రామాయణమన సుందరకాండ మొక్కటే 

త్రమే (4 ఆశ్వాసములు) లభించినది. భారతమున 7 
పర ప్వములుమా త్రము లభించినవి. 

మట్ల వ విజయనగర 

గా క్రూ జ్యఫువై భవము తటీయగినపిదప పదునాజవళతాబ్బ్టియంతమున 

నామమా త్రు లయినరాయలయొక_ భూములయందు సర్వస్వతం త్ర, 
ముగనో, హంత స్వతంత్ర ముగనో అచ్చటచ్చట రాజ్యభారము నిర్వ 
హీంచినవానిలో నీమట్టవంశ మొక్క_టియె కన్పించుచున్న ది. .మట్ల 

నగరాధీకులకు సామంతు లయిన భ్వల్పసంస్థాశాధిప తులు, 
వారిలో నొక్క_ండగు వరదరాజు (శ్రి కృష్ణ జేవరాయలయల్లుండు. 

మట్లవంళీముబా రాం ధ్ర చోడులుగం _గన్పట్టుచున్నారు. వీరు, నూర్య 

భూతి యను 

బట్టియు, కరత్ సవిజయ-అఖిపి, కరావనషులను బట్టియు. చూడ మట్ల | 

వంశోద్భవలు విద్యా పీ యులును, రణ, పీ ర్రయులు “నయి. కన్పట్టు కాజాకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౩౬౯౩. (౧౯౩౧)... 
అందు అనంత భూపాలుడు పనుకొండకడ .మల్కు._బల 

ముల సాధించినట్టును, గుజ్ణముకిండను స్వాధీనపఅుచుకొ నీనట్లును | 

6 సురుమూయి”) | _ - 

వంశజులు, పీరి మూలపురుషుడు తిమ ప సృథుండు, చాటుపద్యమ్సలను 

చున్నారు. 

సిద్ధవటదుర్ణము నాక క్ర మించుకొనినట్లును. రాయలచే 

బీరుద మందినట్లును 'శ్రిలియవచ్చుచున్న ద, యుద్ధవీరండుగను,. కావ్య 

క్ర “ర్తగనుీ + సబ బ్రఖ్యాతిం గాంచిన ఈ యనంతభూపాలుండు ఎల ల ధరారము 

ణునకున్సు- 'రంగమాంబకును బు (తుడు; తిరుమలతోళప్పాచార్యుల |. 

శిష్యుండు. 

యాదిని నుండినవాండు,. 

రచించెను, 

ఇతయ కకుత్ స్థవిజయ మను గ్రంథమును 

See జ 0 త్ర మ డు స: Er నెల్లూరుజిల్లా రాశ్రూరుతాలూకా 

యందలి పా మ జనసంఖ్య ee (౧౯౩౧). 

అనం:తార్యునకు [న తు డు... కాళహా 

మాహా ర్ల బ్రము, శివర హస్యఖండము, . 

మట్లు ~~ 
1 లూకాయందలి ర్రామము, జనసంఖ్య రో 3 ౨౬ (౧౯౩౧). 

యందలి ఈనాం గామము.. 

'పదునాజవళతె్టి య్ త్త రార్థమునను, పదు-ేడవళతాబ్టై 

౧౫ 

వదాశ్య్యాసవ 'సముల్యగ గ్రంథమును. అ భారద్వాజసగో త్రు రు, 6డ్కు 
అయ్యలామాక్యుగ డిత నిత ౦ శ 

అనంత యజ్య, శీవారి — ఇకం డొక తెలుంగు 
కవి, ఆప స్త 0బనూ,త్రు,ండు. కాండీ డిన్యసగో తు తుడు, దిక్ శ్రాహ 
ణుండు. . బాలకవి బిరుదాంకితుండు,. మవోస పరడికుం డస జ 

స్పికవి యితని తండి డి, అనంత 
యజ్వ ౧౮-వ కశాల్దీ తుదిభాగ ప్ర వువాం డని తెలియుచున్నవే, తిరుచ 
'నాపల్లీకి సమీప మున నున్న “తురెయూరుి ఇతని నివాససాన మని 
కొందజు యూూహా, ఇతడు రచించిన గ (గ్రంథములు శందడు, 

- క విష్ణుమాయానాటకప (పృబంధము అను 

శ్రీ శయుఫష్ల 

నాటి మెందటిచానిలో నైదా 
కున రెండవదానిలో ౮ “ఆశ్వాసములును గలవు, శ్రీయ 
మాహోత తము చెంగుళము కృష్ణ భూపాలునకున్కు రెండవది. తీర ర్థ పుర 
(కుర యూర), నందీశ్వరునకును టా కవిక్యను 
(పౌథమ్ము మనోహరము. లస నే య్ 

అనంతయ్య గారి స ల్లి. ——— కడపజిల్లా . 'రాజం"పీ యట 

తాలూకాయండలి Ro ieee జనసంఖ్య ౨౦౬౯ (౧౯౩౧). 

అనంత రాజపురం. — ౧. చిత్తూరుజిల్లా తిరు తని 

తాలూకాయందలి జమిక దారీ గా, మము, జనసంఖ్య 300 (౧౯౩౧). 
4 దై: కడపజిల్లా. Wy 

_ ఈలూకాయందలి: చా, మము, జనసంఖ్య re (౧౯౩౧). 
కడపజిల్లా రాయచోటితాలూకాలో నున్నదె. మట్లప్కృభువులు విజయ |. 

“అనంతరాజు పేట న్ా కడపజిల్లా ' రాజం పేయతా. 

అనం తరావుక వి ___ ఒక సంస్కృతకది. క 

పేర నౌక నాటకము (రచించెను, , 

అనంతవరం --' ౧ సంటూరుజిల్లా తెనాలి 

౨, గుంటూరుజిల్లా బాపట్ల ళాలూ 

tems నసంఖ్య ౧౪౬౨ (౧౯౩ ౧) 

3, సల్లూరిజిల్లాకో వూరు శాలూకా 

శా కనను. 'రోరా౬ (౧౯౩౧). 

| 5, సంటూరుజిల్లా నర్భారావు 

= చేయు తొలూకాయందలి శ్రామము, జనసంఖ్య ౨౭ 0 (౧౯౩ ౧, 

OK సంటూ రుజిల్లా ఒంగోలు 

జనసంఖ్య ౧౧౮౧. ( (౧౯ 3 ౧) 

౬ గుంటూరుజిల్లా స శె నప ల్లి 

తాలూకాయందలి ఈచాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౯ొంశి (౧౯౩౧ ౧ 

శాలూకాయందలి గ్రైనుము, 



౭: నెలూరుజిల్లా దర్శితాలూ కా 
య రణ 

యందలి జవమి౯ాడారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౨౬౯ (౧౯౩౧ }. 

త్రో వికాఖపట్టణముజిల్లా భీముని 

పట్టణముతొలూకాయందలి జవికాకాదారీ(గ్రానుము. జనసంఖ్య 

౧,౯౫౦ ( ౧౯౩ ౧). 

తాలూకాయందలి ఈనాం 

. అనంతవర్మ 

(గ్రామము. జనస సంఖ్య ౨,౨౪౬ (౧౯౩ ౧): 

— ఇది కళింగము నేలిన గాంగవంశనృపా 

లురు ెక్క్టమందికీ. గలనామము, తేమశాసనములందు గాంగోయశీక | 

వత్సరముల నొసంగిన పూర్వ్యగాంగభూపతులలో 6 బెక్కు_మంది కనంత | 
ల 

రో౯్యా 3౯౨) (త్రై 'రో౬౬-.౨; 

చారు 
వర్శ'నొమము కలదు. గాంగశకము ౨౦౦-వ వత్సరమున క్రొ, కో ష్రకవర్త రని 

bree we uw మమును (బ్రాహ్మ 

దేవేంద్ర, దృవర్శ b See డనంతేవర. రాజేంద్ర, దృవర, కుమారు డనంత 

వర నంగళేకము 3 ౦౦-వ సంవర్సేరమునా౭టేవాల డొకండు కల-డుం 

ఇ పూర్వ గాంగ నృపాలుర శాసనములవలన అనంతవర ర నామధారుల a 

కుమారులును "పెక్కురు తెలియవచ్చెదరు, యాంగకేకము ౫౧ నాటి | 

దేజేంద, ద వర, ర ) గాంగ శకము ౨.౨౨౧ నా6టినందవర్య, గాంగ శకము ౨౫౮ 

నాటి షు ద దృవర ర్య గాంగశకము ' 3'్ర౨ హతే రాజేంద దృవర్శ 

గాంగశకము. ల సా. దేవేంద, ద వర్క -గాంగశకము N౨౬ రా 

నుధుకామార్గ వుండు -- ను. 3 రందటు తెము అనంతవర్మ 

తనయుల మని ఇెప్పుకొన్నవారే. వూర్వ్యగాంగవంశ జుల వంశావతౌర 

క మము కాని, అనున్య్యూతచారి తము కాని గాంగశీకార ంభ్రవత్సర ము 
WU. Cr 

కాని ఇంకను అజ్ఞాత వివయములుగ నున్నందున ఈయనంతవర్శ 

నామచేయుల అ Me ను! చరి ల మును కకం నిహాఢ ఖ్యాతి. కలిగినది; 

| ఫరిగణింపయడుచున్నది. 
'డియు యాతి శ్రీకు "లెల్ల పుడును గుంప్రులుగుంప్రులుగా వచ్చుచుందురు. 

| ఇచ్చట శ్రుచువావిమ్తువు శఈఆంనంతుథి. డనునాగముె పవ్వళించియుం 

దును, ఈ క్షేత్రము. మిక్కి..లీ- ఫుళాతన మని చెప్పెదరు. దీని. 

| యుత్చశ్తీ శ్రీని సజించ పెక్కు గాథలు కలనై అం 'దీ శీ) ందిది యొకటి: 

ముగనే యున్నవి . 

ఫూర్వగాంగులను విడిచి * పరగాంసులు ‘(Later Gangasy ' 

అన౯గా మొదటిరాజరాజుతం డ్రి రై యెన వజృవాస్ట 'సబేవుని నాణునుండి 

కళింగమును. పాభీంచినవారిశాషసనములను. బరిశీలించినచేో అనంగవర్మ 

యనునది యారాజుల ద్వితీయనామముగ€ గన్పట్టును. రాజరాజు 

తండ్రి. “యయిన _ . వజ్శహ_స్థ 'సదేవుండు శాసనములయం ధనంత వర్మ 

వజ్రిహ్ష స్పటేవుం డని ' "పేర్కొ నయిడినాండు. ఇెక్టే ఈశని హేక్రు. 

“మ్ల డును, మొదటి రాజరాజుకుమారుండునగు చోడగంగ దేవునికి అనంత్ 

వర ర చోడగంగ టేవుం డని శాసన ప్ర విద్ధి. 

ల "కలిత ' ాంసధకణీధవ్చు "లెల్ల ల్ల రును--ఆనంత వర. చామాందితుశే, 

ీరిలోల గొందణు తమశాస సనమలందు. కేవల (ల్ల యనంకవర్శ 

నామమననే ఉేర్కనంుడికి, . ల _ wa 

అ 3 9 క ని జ యను. వానా బ్రూక్థిడనకంకు.. 

మునకు ముఖ్యప పటణము. 

చా,హణులకు దాన Rep | 

_వెడల్బును (ఉత్తర, దకీణములు )  ఊండును. 

రాజభవనము, 

' చేవాలయమును గలవు, 

| దేశమందు. 

. మూసీకోని ధ్యానము. చేయునపు డొక చిన్న చాలుండు వచ్చి, అతని. 
చోడగంగచేవుని కుమారు? | సాలగ్రామము. తీసివేసి ఫూల చెగ(జల్లీ ఇతేర పూజా ద్రవ్యములను 

. డయిన కామార్లవదేవునిదగ్భ నుండే మూండవ నరసి సింహ దేవునివబకం 1 

_అన ంత శయన ము 

అనంతవ్ర తము __ ఒకృవ్రతము. = 
చతుర్ణశినా(డు వచ్చును. అనంతపద ద నాభ డను పేర G2) ఉపా 

టా 

అవత శంణేతే అజా బల్లారిజిల్లా హోనే స్పేటతాలూ 

కాయందలి గ్రామము, ప ౮౩౮ (౧౯౩౧). 

అనంత వరప్పాడు Fee సంటూరుజిల్లా గుంటూరు . అనంతశయనము ఎ ఇదె తిరువాన్కూరు సంస్థాన 

దీనినే తిరు-అనంతపుర (తిరువనంత వక 

మనియెదరు, పృస్తుతవ్యవహార నామము “త్రి 6 తి'వేం డ్ర ము, be 

వైశాల్యము Bea పదిచతుర ఫు 'మెళ్ళు, . 

విరిలో పురుషులు 

జనసంఖ్యయంతలో చదువ నేర్చిన 

షస గురు పురుషులు ; 9 

orp. ౯౬౦౩౦౧౬ (౧౯౩౫). 

adn గన నలో 

గురు కలరు, లో కలలా సరు శ్రీల మిగిలినవారు. పురుషులు, 

| ఇచ్చట కన కా బ్రిటిషులెసి 'జెంటును ఉందురు, | 

పట్టణము సము దృమునొద్దనుండి రెండు మైళ్ల దూరమున నుండును, ఇందు. 

భన్య మైన యొకదురగ్దము గలదు. దానిచుట్టు నుండుప్రాకారము వేయి 

గజముల పొడువును. (తూర్పు పడమరలు), ఎనిమిదివందల గజముల 

పట్టణము. కోటకు 

లోఫల. నెలుపల నున్నను కోటలోని భాగ మే ముఖ్యమైనది. అందు. 

రాణుల మందిరములు, . అనంత పద కన్యా. 

అనంతప ద నాభునిచేవాలయమువ లనే నాం 
 క్రైందువులచే నిది మయొకమహా త్తర కే తృముగా 

_భరతఖండమునందలి యన్ని బేశములనుం 

DB కవిల్వమంగళక్ “స్యామియార్ అను నొకస్య్యామి మలచారు 
“పెక్కు దేనాలయములను కట్టించన(ట. అతండు కనులు 

చెల్లాచెదరు చేస్తి. పెక్కు విధముల. నతనిని చిక్క_పటు చు చుండెను, 

“ఈతడు శనులు శెటజచినతోడనే ' "మాయాశికు వద్భశ్యు డగుచుం డేను, 

 ఒళదినమూన నాస్వామి మిక్కి_లీ కోపము వచ్చి కన్నులు మూసీకొని 

| యుండియే తనచేతితో, నాపిల్ల వానిని త్రో సీవేసెను 

కె శనీ .వెవ్వని. త్రో తో సచేసితివ. వాయ నీ యిష్ట 

ప్ ee ' ఆనరిరలకడ్ 9 ? అమస్థరిమానందునూ తేన 

అంత నాతం 

న 



కానవచ్చును ” అని చెప్పెను. అంత స్వామి కన్నులు 'తెజచి తే 

నొ పిల్ల వాని నిజస్వమాపమును 'దెలీసికొనంజూలనందులకు చింతిల్లెను. 

_ అతండు * అనంత౯ కడ్.” స్థలము నెన్నండును వినియుండ లేదు. అత( 

తా గనుంగొనుట కై పోయాం బోంగా నొక,_చోట చేడు 

చున్న తేనకుమారుని భయపెట్టుబకై * నీవి బ్లడ్సి నయెడల నిన్ను 

“ అనంతకా కడ్” లో వేసెదను” అనమాట వినవచ్చెను.. 

నాతండు ప్రాణము శేచివచ్చిన ట్లయి, ఆ స్ర్రీని బ్రా బ్రార్థించి, ఆ పళ 

మును తెలిసికొని అచ్చటికి వెళ్ల (గా ఆది శేషుని సె బవ్వళించియున్న 

నిష్లుమా రి అతనికి 6 గానుపించెను. ఆయా రి 6 తిరువళ ౦౩ మొదలు 

ఓ త్రిరుప్ప్రష్రార్ ) వణకు వ్యాపించి యుండెను, తిరు- అనంత ప్రురయులో 

చోనినడిమి భాగ ముండోను,. ఇంతే పెద్దమూరర్చికి ఫూజ చేయుట గాని, 

గుడి కట్టుట గాని భ కలకు సాధ్యము గానందున 6 చిన్నవాండవు * 

గమని యూ స్వామి (౨ చెను! 

అంత 

అంతే నామూరి చిన్న వా 

డెను... ఆదేశపురాజు దానికి సడి కట్టించెను, 

అనంత పద్మనాభస్వామి దేవాలయము పద తీరము 

త దుంగ 

అనంతళయనము 

దేవాలయము ' మిక్కిలి ఫురాతనమెనది ' 
కాదు! కా కొన్ని చక్క_నిఫొగ ములును, ఎదుటనుండు 

నోపురములును మారాం 

రాజుకాలమున. గట్రయుకినవి, 

వర్గ CS కీ స, ౧౭౨౯ -- ౧౭౫౮) అను 

ఈదేవాలయమునకు భూములమోంద సంవత్సర మునకు రు, 

౭౫౦౦౦ లు రాబడి వచ్చును, ఈచేవాలయముయొక్క__ వ్యవహార 

ములను జాచుటకె 6 ఎట్టరయోగము ) అనుసంఘుము గలదు, ఎట్రర 

యోగ మనలా ఎనిమిదిన్నరమందికూడిక. = ఎనమండ్రు బ్రైన్మణు 

లును మహోరాజుగారును గలసి ఈసంఘ మగును, నమవోరాజుగారికి . 

సగము “ఓటు "మా త్రే త, మే కలదు. జేవాలయమునకు సంబంధించి ' 

{fr శీల Ena” OS Rim వే Ct vy శ + 

6 9 అ గ్రశాల అనునొక గొప్పసత్రే ము గలదు. అందు బ్రాహ్మణుల 

కిడతెగకుండ సంతర్చణములు జరగుచుండును, ఈచేవున కుత్సవ 

నులు వి శేష ముగా జరసచుండును. 

3 

౧౭ 

మ్యూూజి య న్ పౌరోద్యాన వనము 

కోట కు త్తరమున నొక మెలుదూర మున రాజనూర్లమయు పృక్క_ను 

6 హుజూారు కచ్చేరీ ' యనంబడుమందిర ములు గలవు, 'అందు దివాక్ 

కచ్చేరీయుు హహోకోర్టును; మిగతకచ్చేరీలును గలవు. అవి మిక్కిలి 

వీని కు త్తరమున బాలికా బాలకులకై విడివిడిగా 

నిరింప(బసన ఉన్నత పాఠశాలలును, 6 విక్టోరియా జూావిలీహోలు 2 

6 ఇరద వ యమన. ఆఫ్ ఆర్ ట్స్”, సార్వజనిక ప్రు_స్టక ఫండా 

గారమున్కు * వైన్యనివేశము ను (Military Cantonment) గలవు. 

చక్క. నికట్టడములు 

ఇంక ను త్తరమునకుం బోయిన “ “నేపియరుమ్య్యూజియము ) (చిత్రవస్తు 

సప్రేదర్శనాలయము) కలదు. అది పౌరోద్యానమునందు చెలకొల్బ్పం 

బడినది. మలయాళవా స్తుకా(స్ర్రసిద్దాంత ముల ననుసరించి మనో 

హరముగ కట్రంబడిసది. దీనికి సమోపమునందే నక్ష, శ్రుశాల (Observa- 

tory) స అది సము, ద్ర ఫువుట్టమునకు_వైన నూలుతో ౦ బది-అడుగుల 

యెత్తున నున్నది. దకీణదిక్కు_నందు6 డప్ప తేక్కి_నదిశేలయం 'చెల్లను 

సీటది మొదలు రెండువండలఅడుగులయె త్తుగలగుట్టలమో (ద . నుండుగ్భహ 

ములును, ఎల్ల కాలమును నవనవలాడుచు పచ్చిగను, సుందరముగను 

నుండు వాలములును సృ్కకృ్ళతి శోభను వెదచఇల్లుచుండును 

పౌరభవనములు . 



౧౮ 

ననా. న శృుఖ్యాతి చె చెందినది కాదు. అదె 

చిన్న శేవుస్థల అచ్చటికి వచ్చె పపడ లు 'స్య్వ్పము. అవిష్హెనను 

oats aed రాంజూలవు, సముద్రమున దూరముగా నిల్వ 

వలయును, 

అనంతనము ద్ర ౦ — కడపజిల్లా రాజం పింటతాలూకా 

యందలి , గా,మము, కంతా ౧౨౬౭ (౧౯౩౧). wy 
అనంతస ము ద్రం చిన్న నా ంబాపురం — 

Ras లా వాటి! ఈనాం, గ్రామము, జన 

సంఖ్య ౨౦౦ (౧౯౩౧ )e 

అనంతే సాగర ము 

తాలూకాయండలీ యొక గ్రామము. ఇక్క_డయగల ఒకమసీదును, గొప్ప 

తేటాకమును క ఈ చెబువునకు అనంతీసాగర మని పేరు. 

దీనింబట్టియే గ్రామనామము, దీని నుండుశిలాశాసనమును బట్టి దీనిని 

శ్రీశ వేయహోరాయలకాలనున కీ కీ, క, ౧౫౧౨౨ లో కు 

డమరసు? అనునతండు, తనతలిడండగ్రు, లయిన. తిమర స సు సాయ 

పి న os gr మీ చెబువును త్ర, వంచిన ట్లు శెలీయుచున్న డి. 

జనసంఖ్య 3౨౮౭ (౧౯౩౧). 

' | ౨. నెల్లూరుజిల్లా కంచుకూలు 

శాలూకాయందలి ఈనాం గా షా 

అనంతనుత (విట్టల్) — ౧ ఈకవి సుమారు 

'డెబ్బదెనాలుగు. సంవత్సర ములకు పూర్వ. ముండినవా.డు. ఈతని 

పూరుడు (9 తండి డ్రి) హంగానదియొడ్డునం గల పింపళ గ్రామమున 

మము. జనసంఖ్య 3౮౨ (౧౯౩౧) 

మండె కివా(దు, Re నీత్ర నికి పింపళగ్రామమునరై రా ము 

గ్రామములకు పౌలోహీత్యము, కరిణీకముకూణం గలవు. ఈతనితల్లి | 
యు లీ ఇ 

"పేరు రాధాబాయి. ఈ మెమరణానంతర మనంకుండు సన్న శ్రినించెను. | కాయంద జమీకాదారీ గ్రా నం జనసంఖ్య ౭0౮ (౧౯౩౧). 

ర్రందైముగ 

నున్న ది. ఇందలి ముహదెయేడభా(య గాణ | mY స ప్పదియేడధ్యా యములు శివ నారద, పద, ప్రా ళ్ పసల. చేరుగన్న ఛందో గ ంథమునకం గర. 
ముల నాధారముగా। నాని దత్తాలే, యూనికథను వర్శించును.. మిగిలిన . 

లో 

ఈతని “దత్త ప ప్రృబోధి యను గృంభ మొక్క_టియే సు 

యిరువదే నాలుగధ్యాయములందున దత్త త్రేయసం ప్ర 

7 eins మనోహరముగను పర్గి ప6ంబడీనదిె.. 

Seb ము 

చ, సంతొకవికాన్యనూచీ ఎర్లించి దినాయడు, 

ఆతండు (౧) వస్త్ర, | 
హరణము (3) గజగారీ వృతేము (3) సుధశ్వాఖ్యావము ఢీ క 
కారు డొకయనంతవిట్టలుని నూచించినాండు. 

శౌటకావధ (౫) గరుడవాతనూక భే] అన్ను గృంథములను ర చియించెను, 

అనంతాభార్యుండు gran : ప్రశిద్ధు-డగు భామ్య 
కారుడు. 'లక్షీధరుని కుమారుండు. a పిక ్ యనుపీరను యజ. 

న క్వేదథామ్యమను, వే వేదార్థచం 

రచించెను, Mr 

ద మనుశే సేరను. మోనూంసా 
లో లీ. 

విప్రుల 

గ ౦ఢమును 

— ౧ నెల్లూరుజిల్లా ఆతకూరు | 

కంకర విజయ మను సంస్కృతే (గృ గ,ం౦/నమును రచించిన కవి, ఇందు 

క 

- 

విధిసుధాకరము 

| లూకాయందలి జమికాడారీ గా 

అనంకసము ద్రం-అనంతా మాత్యుండు 
నో 

౨ సువిఖ్యాతుం డగ 

నొక దార్శనికుండు. 

కీ ందె (గృంగయులు దొరకినవి, అభిన్న నిమి త్రవాద్క అకాళాధికరణ 
టం 
వాద, ఓం కారవాద, ee! సరిరవాద్య, శా ్ రీ న 

సంస్కృత భామలో నితండు రచించిన యీ 

సమాసవాదాదులు చిన్నచిన్న గ, గంధములు ; 

సిదాంతే స సదాంజనములు వేదాంత గ 0౫” “ములు. 
థి థి (ఆ 

3, వై సికనిఘుంటువుీక, 

జటాపటలము, శతకోటి ఫిండనము, స్వరూపసంబంధరూపము అను 

న్యాయా గంధములు వ్రా, సినవాఢు, 

_ అనంతానందగీ ర్యా చార్య్యు (డు _ ఇతండు 

శీ) శంక రాభార్యు( మత. చెందలుగా ద్ర హ్లైక్యయుం చెందుట 

వబికు( గల యాతని చరి త్ర ౭౨ చిన్న చిన్న ప్ర ప్రకరణములుగ రచింప 

బడినది, _ నడుమునడుమ సందర్భానుసారమణాః గొన్ని శ్రి శ్లోకములును 

కలవు, కాని ape మొ త్తముమోంద గద్య్యాత కము, 

అనం తొన౦దుండు — వైన్హవమతమును స్థాపించిన 

రామానందుని పండ్రైండుగురు శిష్యులలో నొకడు, 

అనంతావురము -- ౧. చిత్తూరుజిల్లా చిత్తూరుతా 

ను జనసంఖ్య రోం౨ (౧౯౩౧). 

న. ౨. చిత్తూరుజిల్లా కాళహ సీ 

తాలూకాయందలి ఈణాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౫౩ NEY 

రాచెజు వని దీనికి నామాంతరము, 

3 నెల్లూరుజిల్లా కావలీ తెలూ 

_ అనంకామాత్యుయ . ప అనంతచ్ళింద సన తెలు? 

ఈ్ళగ్కం? భముగాక 

ems hal Sr. రసార్ల చ మనంబడు 

ఈ కవి తనవంశమును భోజరాజీయమనందు. సవి దర ముగ 

ర న్ 5 సామకాలికండు, సోమయాజి కకక... 
మెచ్చి “ భవ్య భారతి? యన్న చిరు దిచ్చెను, వై వ్లనులు వీరికి గురువు 

| లుగ నుంకిరీ, ఈ కవికి నోవిందచ (శ్రావ ర్తి గురువు. కవితల్లి యన 
మరు 'మాంబిక. గొప్పవారీయింటి క గానవచ్చెడిని. 
ఆమెతిం డ్రి యొకదండనాయక్రు౬ డని కివిమే: చ్ర్రాసీనాయడు, కవి 

| తండ్రి తిక్కన నన. 'మద్యోగమను గలిగి 'సుఖజీననము 



oe 

చేంయు చుండెను. వీరిది కాండిన్యసగో త్ర తము, వీ రాళ్లు రన్న దమ్మ నం | మమున6 బదాజుమెళ్ళ మి(దం గలసినవి, ఇదె 'తెలు;సదేశ మని వెప్ప 

దునం గవి చమత్కాారముగ న్నీ క్కిందిపద్యమున నిట్లు చెప్పెను.:-- -. 

క, ఈయార్యుర 'నొక్కొ_క్క_(కు 

వయిండ్ల కు మొదలు గాగ చెలయుదు రని కా 

దే యాబువేల సే రీడి ల స 

రీయన్వ్యయమునకు "సహ్య మెటీయినపెద్దల్, 

ఆజువేలనియోగులను గుటించిన యు ల్లేఖము గల వాక్య మిదియే 

ఆం ధ్యవా జ్య యమునంగు మొదటిది, తెలుగు బ్రాహణులలో ఆటువేల 

శాఖ రమారమి లిక్కు_నకాలమునా(టిశే యేర్పడియాండే నని యిందు 

నలన( చెలియుచున్న ది, టె 

అవతారిక ననుసరించి వ్రాయంబడేనవి, 

ఇక నీఠనినివాససాన మెద్ది యని మనము విచారింపవలసీ 

యున్న ది, ఇందునుగులించి కు కా! యీ, క్రిందిపద్యము 

మన కాధారము?-_-- 

వీ, విలసితం బగు కృన్న వేణ మలాపహో 

రిణి భీమగథి నా ధరి త్రియందు! 

దనళు నదీ త్ర (తయాంతేశ్వేది ఇ ప 

నే త్రమున శోభనముల కల్ల 

ధర నివాసం బగు పెరుముగూరి పురంబు 

నందు విద్వజ్ఞనానంద మైన 
జీవన స్థితిచేత య జెన్నొందు వంశక 

ర్హృత్వసంప శ్రి తిం ,బ బృభుత్వ మొంది 

సెమీ ప్రత్యే పపరమపద మృనంగ 

నొప్పు (శ్రీకాకుళంబున కొడయంః డైన 

యం ధ్ర,=ల్ల అ భహరి నేవ1 నలరుచుండు. 

MO ఆలీ ముమ్మడి తిక్కవిభుండు ! 

ఈ పద్యమును బట్ట చూడ సీకవియొక్క తండ్రి కృన్లవేణ, | న 

ఫీమరథ్సి. మలాపహ యన(బకుననులు కలసీనయంత శ్వేదిలో. నుండే 

నని-అటిస్థ ల మాతని స్వస్థైాన మని- - తెలియు చున్న ది. అట్టిస్థల మెద్ది * 

కృష్ణ వేణ. యనంగ కృవళ ఫీనురథి యనంగ ఫీమ్కు స ల యనగ 

మల ప్రభ అనునదు లనుట స్పష్టము, కృష్ణానదియు, మల్మపృభా | 

నదియు వె కొచురా జ్య మునక్రు6 బశ్చిమపుసరివాద్దునొద్ద ' బొంబాయి 

ఇది యిప్పుడు కన్నడ దేశము. కృవ్ణయు 

' భీమయు నె వై జామురా స్ర్రమునందు రాయచూర్ పట్టణమునకు. బళ్ళి 

రాజధానిలో! గలసినవి, 

(౧. ర౮,] 

'సంగతులన్ని యు Cement 

| మును ౧౯౦౮-లో శ్రీ వీలేశలింగముగారు ము. ది,౦చినారు, 

నని మన మూహింపవచ్చును. శ్రీకా 

పిరికి గులచె వము కావచ్చును. 

కావున bone ee దుండె 

ఈకవి ॥ ర సార్లనము ఎనందు6 దనకాల మిట్లు వ్రాసికొన్నాండు: 

శా. జా నొందకా శకపర్ష ముల్ బుతుశరజ్వా లేందు లై లె యొప్ప న 

య్యానందాబ్దమునందు మాఘుమునC( గృ సై పెకాదళీ భామ యు 

కానామామృతే వేళ నీకృతి యనం తాఖ్యుండు సమ్యగృ్కస 

శ్రీ నిండక ధ్రువపట్టణాధిపున కిచ్చెక్ భక్రిప్రార్వంబుగన్. 

శా, శ, ౧౩౫౬ ఆనంద నామసంవత్సర మాఘ బహుళ ౧౧ 

మంగళవార మనంగా శ్రీః శ, ౧౮౩౫ జనవరి ౨౫-వ తేదీ యగును, 

కావున సీకవి పదునె న దవశశాబీను స్యమునం దున్నవాం డని నిశ్చ 

యింపశచ్చును, 

ఈ కవినే రచింపబడిన మూ(డు గృంథములును 'బేవాంకిత 

ములు గనుక నింతకంశు విశేషము లేవియు ' మన మోకవినిగుబించి 

శెలిసికొనుటకు వీలు లేదు. ఇళ నేత ద్ర చిత గృంథమునుగుణించి 

ఏిచారింత ము, 

భోజరాజీయము రచించినతరువాత ఛందస్సు రచించినట్లు 

ఛందస్సు యొక్క. నాల్లవయాశ్వాసము నందు గవి భోజరాజీయమును 

won చెలియుచున్న ది. భోజరాజీయ - 'మేడాళ్వాసములు 

గల మంచి ప బంధము. అహో బిలన్ఫసింహసా్వామి కొంకితము, ఇందు 

పాలన. సన వింతైన కథలు “పెక్కు. కలవు. ఈకావ్య 

9 వారు 

దాని పీఠికలో నీ ప పృబంధమునుగుటీంచి యిట్లు (వ్రాసినారు: 

6 ఈత నికవిత్వము సలక్షుణ మయి యనర్షశధార గలదియె 

మనోహరముగ నుండును. కవిత్వముమా త్రమే ౩ కాక _భోజరాజీయము 

ందలి కణలును మిక్కిలి యింపుగా నుండును. కవి లీ యమువాది 

(ప్రృయోగములకం టె భిన్న ము లైన ప్రయోగము రీభజరాజేయమా 

నందు గొన్ని కానవచ్చుచున్నను మొత్తముమీద నిందలిక విత్వము 

నిర్దుష్ట మయి జ్ఞాఘ్య యుగ నున్నది,” 

ఈ కవికిం దిక్కు. నసోమయాజిని అనుకరింపవలె నన్న యభి 

లావ. మెండుగ నున్న ట్రీ కావ్య ముఐలన( గానవచ్చుచున్నది. ఒక్క. 

యుడాహరణ మిచ్చెదము. నిర్వ దనో త్త త్రర రామాయణామునందు( 

దిక్కున ఆతను కావ్యము వై, వా యుట కిట్లు కారణము తొ సెను, 

l. “ఆం, ధ్ర, సల అ, భహరి సేవ :నలరుచుండు ననగా నీతే( డాం డో రెయనియొద్ద నది దేని గా నుండనని క ౦ద టర ముచేసి కొనిరి. కాని యది 

పొరపాటు. a ధో వల్ల ల భహరి? యనంగా నాం ధ్రవిష్ణువు; శ్రీ శ్రీకాకుఫములోని దేవుడు. ఆతని సేవచేయుట యన(౫ా నతనిని భక కత భజించుట, 

ఏ గ్రామమునం శ డుండ'నో ఆదేవుని తద్ గమ ధిపతిగాం జెప్పుట భ క్రులయాణబార ముగా Sr ఇటే యీకవియొక్క “రసార్ల విమందలీి 

“నిండక ధు నప పట్టకాధిపున. కిచెన్ భి _కపార్వంబుగక' అన్నచరణము
( జూచి క్రాంద లీ ౫ గృ౦ంష మును ధ్రువ 

పడుకున్నారా అచ్చటను ధ్రువపట్టణాధిఫుం. నా ధ్రువపట్టణఫుడేవుం డని ని యర్థము. శ్రకవి తనక 

పట్టణ స్రరాజాన కిచ్చి సని త్ 

,ంథ, ధ మేదియు నరాంకితేము చేయ లేదు, 

మ 



Ee యిష్పు డీ గ (గృంథము సంపూర్షముగ 'చెరపట లేదు. 

వ్ల సకలలోకప్రదీపకు6 డగు పది నీ 

మి త్రవంశేమున జనించే ననియు6 

జూచిన మగలెన( బొక్క_డునట్టి సౌం 

దర్భసంపద సొంపు దాల్చే ననియు 

జనహృదయానంద జనక మె చెగడిన 

చతురతక ల్లీ నప్రృతిము( డనియు 

ముబసి యుండొంటికి మిగులు క "ర్య త్యాగ 

విఖ్యాత కీర్తుల వెలసె ననియు 

తే, వివిధవిద్యాపరి ళ,మవేది యనియు 

సరసబహుమానవిరచనాశాలి యనియు 

_మత్కృృతీశ్వరు. డగుచున్న మనుమనృపతి 

సుభగు6 గావించుటకు సముత్చుకుండ నై నెత్తి, 

ఈ ెపద్యమును బాచి యాయనంతకవి తాను eed 

వ్రాయుటకు? గారణములు చెప్పందలంచి యిట్లు వ్రాసెను; పనా 

సీ నూతనం బయ్యా బురాత నక్ళతులట్ల 

సంతత శ్రావ్యమె జరగు ననియు 

నాదిరాజసమాను డగు భోజనర పతి 

చరిత మో కవితా ప, సంగ మనియు 

నిందు న! లన్ని యా నోలిం ,బ 

_స్ప ధర్మోపబెళంబు లనియు 

స డగు నహో బెల నాథు6 

డీపుణ్యకృతిః నదీశుం డనియు. 

న్, బృథివి "నెల్ల జనులు ప్కియభక్రియు కిం బా 

టింతు రనియు నూజడిల్లీ యేను 

బరమసౌఖ్య మై మున భవదాభిమఖ్య ౦బు 

_"నెమిం బడసి యధికనివ్య తోడ, 

© 

రసార్ష వ మనునది నాలుగాశ్వాసముల యలంకార గ 

మొదటి యాశ్వాసమునందు నవరస సస్టాయిభావాదులును, 

యాశ్వాసమునందు రతిసణవిభావానుళభావాదులును 

గ్రంథము, 

మూడవ 

యాశ్వాసమునందు Laas ప కర ణమును, నాల్పవయా శ్వాసము 

నందు నాయికానాయక పృకరణమః ను మాకు 

“దొరకినప్ర, త్రిలో? గృత్యాది పద్యములు లేవు, ఈకృతియు వి విషుయార్తి రి 

కర్చిం' be 

సర్ది ౦ప6౭బడిరపి. 

అనంతుడు గొప్పలాకణికుండు. "అనం! కునిఛం“ స్సు శల 

లక్షణ. 
వేత్త త్త లందటును దానినీ గౌరవముగ6 చేరని, యం దుండి టో న 

లలో నొక్కండు. 

చాసయందు బిహుకాలముననుండియు చేరుగన్న్నగ గంధము, 

యో లక్ష్యుములను లక్షణములను ఉదాహరించియున్నారు, కాని 

సంపాదించి న యచ్నొశ్తి 'తించినచారు లేరు. ఆంచాశ్వాసముల (గృ గంధము 
| స్రైశ్యలిఖిక శ 

| వృత్తంబులున్తు దదుద్సవంబు లగు ర్త 

జేర్చుటయును, సంధి'సమాసంబులును * కలవు, .ఇ ట్ట 

[౧ ౮] 

లో 

| నున్న ధర్మ పురి యితేని వాసము. కావున, ఆంధ్రు (డు. 

దీనిని వూ. రీ. ౫ 

సక భారడాగారమునం దుసుడి చెండవ్క యమూండవు | 'కఠులలో పదునాల్లవవాండు. 

అనంతాయి- అనంతు (శు 

నాల్గవ ఆశ్వాసముల యసంపూర్తిప్రతి యొక్క_టి మ-రా..క్రీ. 

మానవల్గీ రామక్ళవ్వకవిగారివలన మాకు దొరకినదె. 

ఫీమనక్ళత మన6బడు కవిజన్మాశేయమును విడి చినయెడల, 

| తెలులసన నిదియే మిక్కిలి పురాతనచ్భందో గ్రంథ మని చెప్పవలెను. 

ఇండలీ ప (వ,భమాశ్యాసములో 6 గద్య ప ద్యాదికావ్యలతు.!20 

బును, గురులఘు నిగ్గ యంబును . గణనిభూపణ౦బును, a సయతివిశే. 

పుంబులునూ, పరిగణసంజ్ఞ యుం ! గలవు. శెండో పను. 6 నుభయ 

భాసా నిరూప స గద్య వ: శనంబులవిభంబున్కు వడింకేతి 

చ్చృందో నామంబులును, కదు. (సరల సమవృ త్తంబులు ను వృత్తే 

వశేమంబు లగు DES త్తంబులునుు ఛందః ప్రోక్తం బగు మాలా 

డండకంబులును* నిరూపింప. 

బడినవి. మూ6(ండవదానిలో 6 జాతిలకుణలక్షీ తే ంబులును, జాటుకావ్య 

పరిమాణంబులునూ ఉదాహర ణంబులును, వట్ ప,త్యయంబులును, 

సప్తమ ప (గ్ర క్యరనర న 'సమనృృత్తంబుల _ వెరస నుల చెటు(గు 'తెజుంగును ” 

కలవు, చాల్లవదానిలో క వర్గష్ణంబు లగు దశీదోప.ంబుల ' hee 

యును, జా దోపరహీతంబులె యాదరణీయంబు లగుప 

Meee 

నొంత వ్యాకరణవిపషయ ము కూడ . గలదు. 

ఠః (గృంథయునకు మేము - చూచిన ప పృతులలో 

అది లేఖక ప ప్రమాదమేమ్యో 

6 ఛందోవర్ల క్ 

మన ర. 9 మన్న ఉరున్న ది. ఛందో౬ర్లవ 

మన్నది నిజమైన నామ మేమో జ సంశయము కలుగుచున్నది. 

అనంతొయి ___ గండాంజిల్లా బరహంఫురంతాలూకా 

యందలి గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౧౪౦౭౮. (౧౯౩౨ ౧). 

అనంతెరం [కా తూర్పుగోదావరిజిల్లా పెద్దాపురం 

తలూకాయందలి ww మము. జనసంఖ్య ౨౦ SAFIN 

అన ౦తి ఎ కతరూపకు నామాంతరము. 

“ఆఅనంతుండు — 60 _కామరేను వను జ్యాతివ గ ంథ 

6. Fe పద ౨ ల మును ఫె టీక చ్రానినవా౭డు తక పదతి యను నొక గ్రంథ 

ఇత (డు గార్ట్యపగో శత్రు, తు (దు, గో దొవరీతీర మున 

తండ 

దర Mas  శుమారులు శ్రీకంఠు(డ్కు జ hs 

మోళ నిది గలదు. 

క్యాతివశ్యాస్త్రమునC పతన ఏ గ్రుంథకర్తలు, 

Cy అంతము లేనివాడు, పరమాత్మే 

3, కళ్యప శ ర్త కతిమైన నాగు. 

cD శేషునకు ఈశ పేరు గలదు, 

౫. శై నుల ఇరువది నలుగురు తీర్థం. 



అనందతాలూ కౌ - 

అనంద తొలూ "కో -- ఈ తాలూకా బొంబాయి రాజ 

ధానిలోని కై రాజిల్లా మధ్యం గలదు, వై శాల్యము ౨౦౮ చతుర పుమెళ్లు. 

జనసంఖ్య ౧౩౮3౩3 ౦౫ రాబడి ఐదులతులు, జలవసతి తక్కువ. 

అనంద సట్టణము — ఇది అనందతాలూకాకు ముఖ్య 

పట్టణము, జనసంఖ్య ౧౦,౦౧౦. ఇకగడ కై) స్తవ మత "సంఘ 

ములు కలవు, 

అనంద పౌలు (డు —_ లాహోరు రాజ్యపు యా లట? 

గజినీ మసామూదుతో హోోరాపోరిగల బోరాడిన వీరా గ్రేసరుండు. 

ఇతే (డు ట్రాహణవంశజు6 డని ఫెరిసా వొసియున్నాండు కాని. 

“పాల్ * అను ఉపపదమువలన ఇతడు రాజపు త్ర డని తోచు. 

చున్నది. ఇతనితం డ్రి పేరు జయపాలుండు. జయపాలుండు మహవ్యూ 

దుతో బోర యోడిపోయి క్రీ క, ౧౦౦౨ లో నిం బృవేశిం. 

చెను, అంత అనందపాలు(యశు రాజఖమునకు వచెను, మహామూదు , 
టి 8 ల క 

౧౦౦౫ లో ములానుమో (దికి దాడి నెడలినప్పుడు అనందపాొలుC - 

డాకేనిసెన్యమును తనరాజ్యములోనుండి పోనియ్యక అడ్డగించినందున : 

సెపెవరుగుట్టలలో వారికి ఘోర మెన పోరు జరగి అనందపాలు6 దోడి : 

కాళీ రమునకు పాణీపోయెను. ౧౦౦౮-వ సంవత్సరమునందు మహ . 

మ్లాద్ అయిదవసారి హీందూదేశముమో (దికి దండువెడలి వచ్చెను, , 

ముల్తానుదం డయా, తౌ సమయమున అనందపౌలు(డు తన్ను మిక్కిలి 

 యగౌరవపణిచిగందున వానిని శిషీంచుటకె మహావాదు నిశ్సయిం 

చెను, ఈసమాభారము తెలీసీకొని తురకల నీచేశమునుండి వెడల ; 

నొట్టుటకు గట్టి పృయత్న ము చేయ నిశ్చయించి, WS 

వీందూరాజుల కండఅకు మశెభిమానముగలవా రండు యయాస్తము. 

నకు వచ్చునట్లు చేయుటకై తనమాతల నంసెను. 

గ్వాలియర్ , కళింజర్ , కన్న జ, ఢిల్లీ, అజమోరు రాజ్యాధిపతులు 

తమతమ సెన్యములతో వచ్చి అనందపాలుని6 గలసీకొనిరి. హిందువుల 

సైన్యము మిక్కి లీ గొప్పదిగ నుండెను, అనందపాలుంజే వీని కంతేకు 

సైన్యాధిపతి యయ్యును.. పాందూ సెనికులు, 6 గక్కు_ీ ? లన 6బడు 

(క్ ఇ des WN గ 95 
అసమాన క "ర్యముగల క్షత్రియులు. దినదినము వచ్చి పాంద్యూసెన్య 

మున జేరుచుండిరి. స్పమలే ధ్వం'సకం లగు తురుష్కు_ల చెదిరించుటకే 

హిందూ స్త్రీలు దూర దేశములనుండి యసంఖ్యధనమును బంపి దుంతో 

సాహాయ్యము చేసిరి, _ వీదృప్ర్రీలాగాడ్క దూదిని సీకియు మజ 

యన్యవిధ మెన కూలీని జేసీయు గడించి సొమ్మును బంపుచుండేరి, 

ఈకడవ హీందువులు మిక్కిలి పట్టుడలతో నున్నవా రని 

తెలిసికొని మహమూదు తన శిబిరముచుట్టును కందకములం ద్రవ్వించ్చి 
య వ య Ww 

షహాందువు లక స్థాత్తుగ( దనమి6ద6 బడకుండ నేర్పాటు చేసి, ఆజు 

వేలధనుర్ధ రులను కందకమునొద్దకు రప్పించి హిందువులపై బాణముల 

గురిపించి ముద్ర 

ముప్పదివేల గక్కొ_రీహీందూవీరులు రెండునై పులనుండి మహమ్మదు 

సెన్యములో6 బ్రవేశించది తమ బలెములతోను, ఇత రాయుధముల 

తోను శృతువులయక్వ సైన్యమును చెండాడిరి, కొన్ని నియుసము 

లలో మూండునాలుగువేల - తురుహ్కు_సెనికులను వారిగుజ్టములతో 

| యమపురి కంపిరి, వారి కార్యో దేశమును జాచి భయపడి మహమ్హూగు 

నా(టికి యాద్ధమును జూలీింపందలంచెను, కాని ఇంతలో అనండపాొలు( 

'డెక్కినయేనులస 'బెదరి తిరిగి పాటిపోంటొచ్చెను. అది తమపరాభవ 

ముణా6 దలంచి హీందూసెనికు లందటును బెల్లాచెదరై పాటీపోయిరి, 

గ 

హక మహమ్లూదు గాలి చినట్టును, అనందపాలుC డోడినట్లును గాన 

వచ్చుచున్నది. 

మహవూదుయొక్క_ అస్టానపంచేకుం డన “అబూర్ హాన్ అల్ 

బిళూనీ * అనువాండు * తరీఖ్ -ఈ-హింద్ ”) అనుచరి త 

దనందపొలునివంశ-వరి 

ఉజయిని, 
జ FE 

౨౧ అనంద పాలు6డు 

పొారంఖిం చెను, కవుల; చేయ ప్రా కందకములను లక్క్యుము సేయక 

మహమదియు లంత వారీవెంట6 దగిలీ ర000 వేలమందిని జంపిరి. 

అనందపాలు6డు ౧౦౧౨లో మృకు6 డేనట్లు కానవచ్చుచున్న ది, 

దె ° వూ a a మెని వ్రాసిన వర్ణన మంతయు ఫెరిస్తా యనుతురుహ్క_ చరి తృకారుని 

ంవము ననుసరించి వాయంబడినది, దీనినిబటణి చూడ నెలప 
| (UW లు వ 

కాని యి ట్లనుకొనుటకు వీలు లేదు. ఎందు కన 

త్రీ గ్కంథమునం 

క్రీ వాయుచు ని ట్లనియు న్నా (డు? 

“ఈ రాజులు మిక్కిలి రాజ్యము గలవా రయ్యును, ఉత్తమ 

గుణభూపితులుగన్తు ఆడి తేప్పనివారుగన్సు తమకం కె దక్కు_వ 

వారియెడ ననుగ్కహము గలవారుగను నుండిరి. అమోర్ మహమ ను 

నకు విరోధకాలమునం దనందపాలుండు వ్రాసిన యీ యు త్తర 

మెంతయరం 6 గొనియాడ(దగియున్న ది : 

కనీ రాజ్యముమోందిక్ తురకలు ( Turks) దండె ర్తి వచ్చి 

రనియు, ఖురాసాన్ పృ దేశమం దంకటను నిండి రనియు విన్నాను, 

వలయునెడ ౦0౦ ల సట్టియిలతోను, ౧,౧౦౦ సెనికలతోను, ౧౦౦ 

సను(గులతోను నీకు సాయము చేయుటకు వచ్చెదను. లేదా నీకిస్ట్య 

మున్నయొడల పైని. 'బేరొ-న్న దానికం కె రెట్టింప్రుసైన్యముల నిచ్చి 

నాకుమారుని బంపెచను, నీ యను గృహమున కై నే నిట్లు వ్రాయ లేదు, 

"నేను నిన్ను6 బ్నూర్డిగ6 బరాభవించినను, అట్లిగారవము నాకు దప్ప 

నితరులకుం గలుగయగూశడ దని నాయు బ్లైశేము 2 

ఈ యూ త్తర మనందపాలునిపక్షము వారిచే బృకటింపంబడి 
నదె కాగు, శ క్రుపకు.ము వారి చేం (బ్రృకటింపంబడీనది, | అందువలన 

నిజ మనుటకు సందేహము లేదు,  అనందపాలుండు. మహమ్లూదును 

పరాభవింపక యొల్త ప్పుడున్కు అతనివేక చే పరాబజితుం డసట సంభ 

వించెనేని * చేను నిన్ను పూర్తిగ గెలిచితి నని అతండు మహమ్లూయు 

నకు వ్రాయుట యెట్లు తటస్టించును ! కావున అనందపాలుని2 సత్య 
థి 

4 జి ణీ ఆ ల ్ర అక 

చరిత,ను చరితీ,కారు లింకను శో ధింపవలసియున్నది. 

1. 21109 History of India, as told by its own historians, Vol. 11, pp. 12; 14, . 

2, కొందడణు చరి తృకారు లీత్రనిని క అనంగపాి లని వాడియున్నా రు, అది పొరపాటు. మూలశేబ్దయు ఆనందపాొ లయినప్పటికిని 

చరిత్రకారు. లందటును * అనందపాల్ ) అనియే వ్రా,సీినందున మే మియుచ్చారణయే గ్రృహిం చినారము. 
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అనంద పూర్ (ఒరిస్సా) --- ఇదె ఒరిస్సా దేశ మునందలి 

సంసానములలో నొకటియగు కి మోంరువూూరులోనున్న యొక గ్రామము, 

వై తరిణీనదియొడ్డునం గలదు. జనసంఖ్య ౨౩౯్రరఎ 
రా 

అన౦దపూర్ (ere) ఎ, ఇది బొంబాయి 

రాజభానియందలి కశివాడపరగణాలలోేని యొకచిన్న సంస్థానము. 

అనకర్ల పూండీ __ శల్లూరుజిల్లా కందుకూరుతాలూకా . 
. నపుడు, అచ్చటినుండి 6 ల్రేసు 

యందలి గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౧౧౮ (౧౯౩౧). 

 అనకవోలు --- చిత్తూరుజిల్లా కాళహస్తి తౌలూకా 

యందలి ఈనాం, గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౯౬ ( ౧౯౩౧). 

అన కౌ నల్లి గ నుము --- ఇద అనకాపల్లి తాలూకా 

యొక్క. ముఖ్య పట్టణము. ఇదె. విశాఖపట్టణమునకు ౨౦ మెళ్గ దూర 

మున కారదానదిమోంద నున్నది. ఇచ్చటి! చుట్టుపట్టుప ల్లెలనుండి వరి, 

'వెజుకుగడలు మొదలగువస్తువులు హెచ్చుగా వచ్చుచుండుటచేత మంచి 

న _్రకస్థానముగా నున్నది. ఇచ్చటినుండి "బెల్లము వగిధాన్యము ఎక్కు 

వగా ఎగుమతి చేయ[బడుచున్న వి. ఈపట్టణము ౧౮౭౮-_వ సంవత్సే 

aa స్థాపింపలబడిన ఒక మ్యునిసిపలుసంనుముచే పాలీింపంబడు 

చున్నది. ఈప పట్టణముయొక ఆదాయమును ఖిర్పు లును రమారమి 

క00౦0 రూపాయలు, 

వాసము చేయుచుందురు. 

మోిందుగ6 బోవుచున్న ది, 

రాజకీయోద్యోగస్టు లండటును ఇచ్చటనే 

తూర్పుతీర ఫు లే ఈ పట్టణము 

జనసంఖ్య ౨౨౫,౨౭౬. 

- అన కౌపల్లి తాలూకా 3 ఈళాలూకా ఛన్న పుర 

రాజధానిలో నున్న విశాఖపట్టణము జిల్లాకు ఆగ్నో యదిక్కు_న టమ 

౧౭ ౨౦, ౧౭౦౫౮౧౮ కను తూ, ౮౨ ౭", ౮3°౧౪ కును 

మధ్య నున్నది. దీనివిసీర్ణయు ౨౯౭ చదరఫుమైళ్లు. ఇందలి జనసంఖ్య 
౧౮౨౫౬6. moe ౧౮ గ్రామము Mes గవర్న 

_ మెంటువారికి ఈ'ళాలూకావలననుండి స స ౧౨౨,౦౦౦ కాపా 

యలశిస్తు చెల్లుచున్నది, ఈళాలూకా యొక్క ఉత్తర భాగము మంచి 

నీటివసతి గలదియును, సార వంత మెనదియు నగుటచేత వరి, చెబికుగడ, 

_ మోనాను అచ్చట పండును. సమ్మ దృతీరమున నున్న భూమి ఇసుక 

_ "నేలమయైనందున మంచిపేరు లచ్చట పండవు, ఇదె ఒక జమోక దారీ 

తాలూకా. ఈ hand కొన్ని భాగములుగ విభజింప(బడి 

యున్నది, ఇవి నోడేవారికిన్సి కాశింళోటవారికిన్ని విజయనగరము 
చీపురుపల్లీ ఎన్తేటుదార్జ్మ కును చెందియున్న వి, పూర్వము గా 

FF 'శ్రీకాకళముసర్కారుయొక్క సేచానిచేకమ రీ Conton 

నా అయియుం డెను, | 

(. అ నకూ టా ది 

శరిరాజ మని దీనికి మణియొక పే 

కొందు పండికు లవి యాతనిపి కా వని తలంచెదరు. 

క్ి 'అమావాస్యకును సెలవు ఇచ్చుచుం %రి. 

కారులు, అనధ్యా మాము లనిరి. 

J లీయవలసీన దన్న? హయమున 

. లయిన నియమములను జేసిరి, 

__ హీందువులపురాణములలో wa 
.... నుదాహరేంపయడిన ఒక కాండ, 

ఇది అంతో ae క చ్రాంకమనలో) మధుర తాలూ. 

అనందపూర్ -అన ధ్యాయము 

కాలో నున్నది. నిజమున కిది యొక గుట్ట యే కాని కొండ కాదు, 

| ౧౦౦ అడుగులకన్న నెక్కువ యె త్తెచ్చటను లేదు. పొడువుమవూత్ర్ర్యము 

| ౫ మై ళ్లుండును. దీనిమి(ద చెట్టు చేమ కూడ విశేవయుగ లేవు, 

అన కి శ్రియన్ -- గృీకుకవి, U 

మున wasn జన్తించెను. విఖ్యాతు( డగు సెరస్ LD 

లో ఆసియాలో ర్రీపకారిక్రిండ నున్న పట్టణములను. ముట్టడి ంచి 

సో 0 వ్యా ప్రా, ఎ౬౦ మ్రూంతి 

పట్టణమునకం అరే 

అచ్చటినుండి శామాస్ నకు సతి “పాలి శ్రేటన్ ' అను రాజుచే 

గార వింపంబడి యాతని యాస్థానకవిగా మ్ ఆరాజు కాలము 

చేసినతరువాత ఏభెన్సుపట్టణమున నధికారిగా నుండి “ వాప్పార్ కస్ ) 

అనువాని యా శ్ర యమున నుండెను. వాడును చనిపోయినతరువాత 

నీతఠండు తన జ నభూమియెన టయాసునకు తిరిగివచ్చెను. ఇతండు 

౮౫ సంవత్సర ములు బృెతికియుండే నని చెప్పెదరు. 

ఇతడు కొన్ని దేవతా స్తుతులను రచించెను. పచ్చి శృంగా 

రము గల ఛావగీతములు కొన్ని యీతనిపేరను గలవు, - కాని 

అన గార్ల ప ల్లి = "చిత్తూరుజిల్లా వతు 

దలి జమోకొదారీ శ In జనసంఖ్య ౯౮ (౧౯౩ ౧). 

అన ఘు వా శాకద్విపమునందలి నది. 

అనఘు (డా ౧. ఒక గంధర్వుడు, 

౨, ఒబకరాజరి, 
ప 

అనవార్ సీసీ సిరియన్ త క్హ్వనేత్త. క. పూ. 
౬౦౦ ప్రాంతమున నున్న వా(డు. ఏ'థెన్సునకు 

వెళ్లి ఆక ఛీ కుజ్జూన మంతయు "నేర్చుకొ నెను. ఆ దేశమునందు 

స _ప్పర్థులుగా Be A pe నొక్క_ండు. తన జేశమునకు6 దిరిగి 

గృీసురా జధానిరమెన 

వచ్చి. తాను చేర్చినవిద్య లన్నియు. దన దేశస్థులకు చేశ్చిను. ఇతడు 

యజ్ఞము చేయుచుండగా నితనితో డుట్టిన వాం డీతనిని చం పెను, 

అన ధ్యాయము 

బడిపిల్ల లకు నాటవిడుపు,, ఫూగ్వకాలపు వీ 3$బడులలో 6 బార మాసి. 

అట్షిదినములే స సతి 

ఎప్పు డెప్పుడు మో సెలవు 

స స్మృృతికారులు మిక్కిలి సూశ్యము 

అధ్యయన మనంగా మొదట వీచాధ్య 

అవకు . అధ్యయనము ప 

యన మనియే యరము, వేదము నెప ప్పుడు పఠింపవలయును, ఎప్పుడు 

పఠింపంగూడదు. అన్న చర్చలో నీ నియమము లన్నియు బుట్టినవి, | 

అవియే యికరవిహయములను నా పలు గూడ నుపయో 

గించినవి. క 



_సాల్యుట్రనో గిన ఈ. 

of MG ఆం? | 

వాము. 

అన న్య దానుండు - అన పోతా రెడ్డి 

అనధ్యాయములు శెండు 

ములు, నిశ్చితేములై యెల్లస్పుకును ఆయాకాలములందు. దప్పక 

వచ్చునవి నిత్యములు; అమావాస్య పార్ష్మ మాసి చతుర్లశి మొడ 

లె నవి, “ అమావాస్యా గురుం హా ని నిష్యం హ హని చగుర్షకి) (అమా 

వాస్యరోజాన అధ్యయనము చేసినయెడల గురువు చచ్చును. చతుర్దశి 

దినమున అధ్యయనము చేసినయెడల శిష్యుడు చచ్చును) అన్న 

వాక్యము స్నుష్పసి సిదము, నైమిత్తిక మనంగా తప్పక వచ్చునది కాదు; 

ఏదో కారణముచే నొకప్పుడు వచ్చును ఒకప్పుడు రాదు, ఊఅుములు 
మెజప్రులతోో గెప్పవద్ద ము పడ్డనా(డు అనధ్యాయము, పాఠశాలకు 

నెవరైన “పెద్దలు వచ్చినప్పుడు అనధ్యాయము. 

ధ్యాయః ) ( "పెద్దలు వచ్చినందున నాటవిడుపు ) అన్నవాక్యమ 

సంస్కృత పండికు లెజింగి నదియే. 

6 శిష్రాగమనా దన 

ఏవి యనధ్యా యదినము లన్న సంగతిని గుణించి -వేబుకేటు 

ఆ ఇ ర్స | సృృతికారులు వేబువేటు విధముగ చ్రాసియున్నారు. వాని నన్నిటిని 

_అనధ్యాయములుగా చెంచినయెడల నభ్యయనదినములకం కు ననధ్యా 

యదినములే యెక్కువ యగును, మనుస్మృతిని అనుసరించి యీ 

క్రంద ననధ్యాయదినముల పట్టిక నిచ్చుచున్నాము 2 

వర్షాక*లమునందు పగలు గాలీ దుమారము వచ్చినయెడల లను 

రాత్రి గాలి వీచినయెడలను (౧౦౨); కఉబుము, 

కలీ నప్పుడు, అకాశమందలి గృహాదులకు పరివేవము కలిగినప్పుడు 

మజునాండు మరల నాకాలమువజకు (౧౦౫౪౫); మంచు పట్టినప్పుడు, 

రెండు సంధ్యాసమయములు, అమావాస్య; చతుగ్దశి, పార్ల మాస్కి 

అష్టమి (౧౧౩); అమావాస్య గురువును చంపును, చతుర? శిమ్యనిం 
యాద్ధములు జర ప్రచు వచ్చె ననియు 'ఈతయడును ఈతే నితమ్తుండును 

జంప్రున్కు అష్టమాపౌర్మిమా సులు విద్యను నాశము PPPS కావున 
అ స ధరణికోటలో రెడ్డివారితో యుద్ధము చేయుచుండగా తురుము లు 

ఆ దినములలో జదువుట మానివేయవలయును (౧౧౮); దుమతో 

గలసీ వర్ష ము కరరిసీననా (డును, ఆకాశ మెట్ల గా నున్న చా౭డును, 

Mis కుక్కలు కూయునప్పుడుశు, an లజ చునప్పుడును, 

(౧౧౫; గ్రామములో నికి దొంగలు వచ్చినప్పుడును, గ్రామమునకు 

అగ్ని భయము కల్చీనప్పుడును (౧౧౮ 3; ఉపాకర ర సమయమందునుు 

an సమయమందును మూ(డుదినములుు అష్టకమంకును, బుకువుల | 

అంతే మునందును మూండుంప్రూయలు అనధ్యాయము (౧౧౯); చుట్రము 

వచ్చినప్పుడు ఆతని "సెలవు పుచ్చుకొని అధ్యయనము. చెప ప్పవలెను 

(౧౨౨; గురుళిష్యులనదుమనుండి పశువ్వు కప్పు పిల్లీ, 

ముంగిస, 

కుక. 
ఎలుక పోయినయెడల నొకపగలు రాతి UC) అస 

me [ మనస్త ఫో? ర-వ నానా. 

అనన్య డాసు సు.6డు ___ హీందీకోవి. 

విధములు----నిత్యములు నై నెమిత్తిక | 

మెజిపు కలసిన. 

వర్ష ము వచ్చినప్పుడు, ఎక్కువగ నుల్కా_ పాలే మ జరగినప్పుడు, మరల. 

వట ఆకాలమువటికు (౧౦౩) $ అకాలముగ "మేఘములు వచ్చి 

నప్పుడు (౧౦౪); అంతరిక్షుమున ధ్వని కలిగినప్పుడు, భూకంపము. 

బడిన. 

అక్బరు సమకాలి . 

కు(డు, wor? వా పశ్యండు.. కాయస్థ కులీనుండు. భగవ. 

93 

ద్భృ కుడు, ఇత్ నికాలమునందు బికానీరురాజ్య మును రాయసింహు( 

డను రాజు పాలీంచుచుండెను. అతని తముండగు పృథ్విఠా జు ఒకసారి. 

వై రాగ్యవశుండై స్కృపంచమును విజి చెద ననయగా నీ కవి యతనికి 

సంసారమునం దుండియే పరమార్థము పాధింపవలె నని బోధించెను. 

ర్త అనవే రు — రాజులఖం డక అనియు దీనికి నామాం 

నా జన సంఖ్య ౭0౬ (౧౯౩౧). 

అనపర్తి — తూర్పుగోడావరిజిల్లా రామచం ద దృపురము 

న గ్రామము, జనసంఖ్య Wee3 (౧ 3౧). 

అ నఫోశనాయండు — వేంకటగిరి సంస్థా శాధీక్య 
రుల ఫూర్వులలో నొక్క_లడు, సింగమనాయనిపపె పెద్దకుమారుడు. 

ఇత (దు శీ శ్రే. ౧౩౨౩౨౩ మొదలు ౧౩౮౦ వజకు డ్రితికియున్న ట్టు 

కానవచ్చుచున్న ది. ._ ఇతనిరాజధాని రాచకొండ. ఇదె నైజామురా జ్య 

మందలి నల్ల గొండజిల్లాలో ఎౌొడ్రా బాదునకు( దూర్పుగ 3౨ మెళ్లే . 

మద నున్నది, ఈతడు జల్లి పల్లెకోటను ముట్టడి ంచి యం దున్న 

చళుక్యవంశేపురాజులను, వారికి సా యముగ వచ్చిన సెక్కు._రు రెడ్డ 

వీరులను "గెలీచె. ననియు, ఇనుకు ర్రికోటను ముట్టడించి యందలి రాచ 

వారిని గెలిచె ననియు కటుక లవాక దర్శిత్ర, న 

చెలియు చున్నది. 

మన్నుగ్కం నమవలన( 

ఈ యనపోత నాయడు ఓరుగల్లు, గోలకొండ, భువనగిరి మొద 

లయిన దుర్దములను గెలిచె ననియు ఇప్పటి నె జూాముర"జ్యములో 

మన్న తెలుంగు జిల్లా లన్నియు నాతనియధీనమం దుండె ననియు, 

ఆతండు స్వతేం త్రు గడె రాజ్యపరిపాలనము చేసె ననియు, ధరణికోట 

సమీ పమున అనపోత రెడ్డి అనవేమా రెడ్డ అనురెడ్డిరా జులతో ననేక 

తమరాజధాని_పె దండె శ్రి వచ్చి రని విని వెడలీపోయి రనియు, అన 

పోతనాయండు ఢిల్లీ చకృవ ర్హీకడకు రాయబారులం బంపి బహమనీ 
రాజ్యముమోందికి దండెత్తి రమ్మని కోశె ననియ్కు ఆ సంగతి తెలిసి 

బహమనీ సులానయిన మహముదుసా వీరీమిందిక దండె _త్రివచ్చె ననియు, 

అనపోత నాయడు వారికి గోలకొండ యిచ్చి సంధి చేసికొనె ననియు 

ఆం భ్రులచరి తృ తృమున6 (3 -వ భాగమునందు ఫుట ౨౮-౫౩) దాపయ 

we కచ్చట “నేమియు. నాధారములు చూప 

బడనందున నివి యింకను శోధింపవలసిన వినయములు, | 

అనఫోతౌ రెడ్డి __ గుంటూరుమండలమునందలి కొండ 

వీటిలో రాజ్యము చేసిన రెడ్డిరాజులలో  శెండవవాండు. కవిత్రయ 
య కం. ఇ తా డ్ క హ్ ఎ ములో నొక దైన యెళ్లు దిగ రచిత మెన హారివంశేమును కతి 

ళన 'పోలయవేమారెడ్డి యాతని తండ్రి, తండ్రైతరువాత నయ 

తరము, ఇది చిత్తూరుజిల్లా కాళహ న్తీతాలూకాయందలి జమాజాదారీ. 

వ్ 



౨౦ 

ఈతనితరువాత రాజ్యమేలిన అనవేమారెడ్డి 

ఈళనితముండు ; కొమరగిరి కడ్డి ఈత ని కుమారుండు. హాందృ 

వరమున _బ్రభుత్వ్టము చెసిన కాటయవేమూ రెడ్డ యీాతే నికి నల్గుండు, 

మేనల్లుడు. శాసనములను బట్టి చూడగా ఈత (డు ౧3౩౫౦ మొదలు 

రాజ్యమునకు వచ్చెను. 

ఠకాజవు 

౧౩౬౧ వజుకు6 బం గె,ండుసంనత, రములు రాజంమయు చేసినటు కాన WW ఎ 9 వ 
వచ్చుచున్నది. 

ప్రోలయనేమన హరివంశమును కృతినొందు వణకు నీత (డు పెద్ద 

వాడ సెన్యాధిపతిగ6 దం డె;కి( దో డగుచుండె నని హరివంశ 

మందలి యో క్కందెపద్యమువలనం గానవచ్చు చున్నది చ కా 

కారం ౪ ౪ ఆ దొ లొ ' ద -న్తే శ్రా, నేమమ్యుధిపుకూరి ఫుత్రు డు అిరూావి గ్ర = యవ్యాజ త 

జో మార్తాండుండు క్త్ర్త నీయసుగుణస్తోమం బులం దేమియుా 

రామన్ఫూ రిక్ లొచ్చుగాక సరియె రాబిలె రాజార్చితుం 
అణాల మూలా య 

డాము ష్యాయణు 6 "డెందు6 బోతి యచమూపా గ్లో సరుం డిమ్మహీన్, 

ఈ యనపోతా రెడ్డి కృష్ణానదియొడ్డున _'అవముళావతిసమాపము 

నందు “₹సరా అః బోరాడి యాతనిని ఓడి జంచినట్లునుు ఆతని 

ర ౩ న్నెలగంటివా. రను కవు లుండిశట్టును, వారిచే | 

నతడు... కతు లందినట్లును వగల ంటి నూరస్నచే. రచింపబడిన 

"ఆము కా కిం విష్తుపుం ఇమునండలీ యీ శ్? దిపద్య మువలనC ఉెలియుచున్న ది: ఇరా 

రా. ఈ నిఖిలంబు మెచ్చ నమశేశ్వర దేవుండు చూడం. గృష్లవే 

త్లీనది సాక్నీగా ననికీ నిల్చిన రావుకుం గేసభూవిభుం 

గానకుం దోలి చెన్నడిచి కాచిన వేమయయన్న పోతభూ 

జానికి సత్సబంధము లోొౌఫంగిన వెన్నెలగంటివారిలోస్, 

ఈత నియొద్ద వేమన అనువాడు మంత్రిగ 

లోని పాతు న దెలియుచున్నది. ఈ మంతి (త్రిలేం & పేరు 

మల్లీ నాభు(డు, ఈకండు ధాన్య వాటి (భధరతోకోటు, అజ. ల్ 

అమశేశ్వరుని మరల (బృతిప్టించెను.. ఇది ౧౩౬౧ లోనిశాసనము2. 

ఈతనిరా జ్యకాలమందు జేశాంతరములనుండియు, ద్వీపాంతర 

ములనుండియు వర్తకు లీత నిరాజ్యమునకు వచ్చు చున్నట్లును, ఎగుమతి ' 

దిగుమతి వ్యాపార మెక్కు_వగ జరగుచున్నట్లును కానవచ్చు చున్న ది, 

చాపట్లతాలూకాలో మోటుపల్లీ యను రేవు శ్రా గా మము కబదు, 

కాకతీయులకాలముననుండియు స సముద, ద వ క్రేకమనకుం చేరొందిన రేవు. 3 

1s కొండవీటి రెడ్ల 

| ననుసరించి రావచ్చును, పోనచ్చును, 

నకు గొంపోవచ్చును. 

నున్నట్లు అమరావతి ' 

అన పోతా రెడ్డి 

అచ్చట వీరభ దృస్వామి దేవాలయపు మండపమందలి యొక _స్పంభము 
మింద అనపోతారెడ్డిశాసన మొకటి శా. శ ౧౨౮౦ (క్రీ, 
౧౩౨౫ల లో నేయించినది కలదు*. అది సంస్కృతే ము, తేలుగు, 

అజివము అను మూ(డు భావలబోే నున్నది. అటవవ_ర్హకులు పెక్కు 

మంది అటివ దోశ ముననుండియా, సింహళ ముననుండియు వచ్చు చున్నందున 

శాసనము అణజివ భావయందుగూక తోడు 

చున్నది. అంతకు. బూర్వము వర్తకులకు గల యిబ్బంగులను ఈ 

రాజు తొలగించి వ రకము అ ప్ర రెజు జరగునట్లు చెను 

మోటుపల్లి లో6 -గాప్రరముంకు పర దేశీయులగు వర్తకులు దూర 

దూర పుదేశయులతో ను, ద్వీపములతో నువ ర్లకముచేయువారు అనేకు 

లుండిరి, ఈరాజాునకు( బూర్వము ఇట్టవ_ర్తకులకు నిష్టము వచ్చి, 

నప్పుడు మోటుపల్లికి వచ్చుటకును, ఇష్టము వచ్చినప్పుడు అచ్చటి 

నుండి నెడలుటకును she లేకయుం డెను. అధికారులసెలవు పుచ్చు 

కొని గాని ఆగ్రామమునకు వారు వచ్చుటకు, అచ్చటినుండి వెడలు 

టకు వీలు i ఈ వ రకులు అపుల్తి తిక దండ మనుపన్నుు చెల్లి ౦ప 

వ్రాయం బడిన దల 

వలసీయుం డెను. ఈ యిబ్బంధులను తీసివేసి అనపోశి రెడ్డ యౌ 

ద్వీపాంతర వ్యాపారులకు స్వేచ్చావిహార మేర్చబీచెను. కాశ త 

గాంపురము. వచ్చు వారికి నుండుటకు నివేశనస్లలమును, వ్యవసాయమునకు 

భూమియు నిచ్చుచుండిరి. కఈశాపనానుసార ముగ వ రకుండు తేనవిలు 

తనకు నివ మున్న వారికి ని. 
ర లు 

సరకులు మ టీయొకద్విపము 

ఎవరిసర కులము. దొరతనమువారయుద్యోగ 

మున్నంతధరకు సరకుల నమ్మనచ్చును. 

సులు పడవేసి పెట్టయాడదు.. ఇట్లు ఈరాజు పదునాల్లవశ తాబ్టి 

యందు నోక విధమైన అ పృతిబద్దవ్యావారక _త్త్స్పమును ( Principle 

of Free _ trade ) se నని చెప్పవచ్చును. ఆధికారులు వర్త 

కలను బాధ పెట్ట సుంకము లెక్కు_వ తీసికొనకుండ సుంకము తీసి 

కొనవలసిన రీతి యేర్చజీచెను. ఇంతేకం యె. నెక్కుుడు తీసికానంగాడ. 

| 

| 

దనియు శాసింపయుడియున్న ది, ఇట్లు ఆకాలమందు "తెలు6గు దేశము 

వారు ద్వీపాంతేరములతో నవ్యావాతముగ వర్తకము చేయు చుండి 

రనియా, నికర దేశేములనుండి పచ్చు వ ర్రకులకుగహాడే నన్యాయము 

జరగ శహాడ దని తగిన నియమములను అప్పటిరాజులు చెయు చుండీ 

రనియు స్పష్ట్రముగ ౬ చెలియుచున్న దె. ఈళాసనము రాజునాజ్ఞవే 

“నాతని అమాత్యుండైన సోమమం త్రీ త్రీశ్వరునిచే వేయంబ'డెను. 

ప్రభుత్వకాల మింకను నిశ్చయముగ. నిర్ణయము కాలేదు శండుమూండు సంవత్సరములు 'హెచ్చుతస్టన తేలిన 

దనవచ్చును. ఇంకను కొ, కొ త్రశాసనములు చెలువడినకొల6దిలయు ఈ హెచ్చుతస్టలు సరికాయగలవు.. 
2.L.R., Vol. 1 38. p. 28 and Ep. Coll., no. 258 of 1897. 
3. Ep. Coll., no. 600 of 1909, 

4, Ep. Coll,, nos. 601 and 602 of 1909. 

ఇందు ౬౦౧ ఆజివశాసనమ్ము ౬౦౨ 'తెలంంగుశాసనము. తెలులస శాసనమునకం కు నటివళాసనమునందు సుంకోముల వివర మధికము( 

. గలదు, మోటుపల్లి లోని _అజవశాసనమ్ఫు. 'తెలులసకాసనమల నకళ్లు పంవీనందులకం huss es 

) కాశుసా యేలు "హెచ్, _కృవ్టశ్యా స్త్రీ గారికి కృత జ్ఞుండను.-మ, షం, గబ్బహశ్రీ 
J 

_నధ్యకం లగు 



అ నో వా వస్తు 

అనపోతా కెడ్డికి దిడ్డాంబిక యను Pn వుం డను, 

ఆ మెను కాటయ రెడ్డి కిచ్చిరి. . వా రిరువురికి6 బుట్రినవా(డు కాటయ 

ఇేమన, ఈతనికే అనపోతొాక౭డ్డి తనకూశతురై న మల్దాంబిక నిచ్చెను, 
జాత నికి గుమారగిరి రెడ్డి యను కుమారు డుం జెను. 

ఓ అనపోతానాయని తమ్బుండైన నూదొనాయండు దన్నాల 

కోోటయొద్ద ననవేను"రెడ్డి బంధువైన యనపోతాశెడ్డీత్' యుద్ధము చేసి 
ఆమతని6 డలటేని జయమును బొంచెను* అని నెలుగోటివారిచరి త్ర, ట్ర 

ma కాని దీనికి నశ ర్సోట చేమియు నాధారము DE 

సం స్మృతీ శాసనములందును, తెలు ౧సళా సనములందును ఈతని 

హరు అనవోత, అన్నవోత్క అంనవోత అని వచ్చునే కాని 

అ ఆనపోత * అని ఉండదు. 

(కొ నేం. ల, ) 

అనవా షై ఫు లు — వై? స్తవలతెగలలో అనబాస్టిస్టు 

లనుకా రొకరు, “దిన్న తనముననే పరిశుద్ధస్నానము ( Baptism y 

నిచ్చుపద్ధతిని వీ రొప్పుకొ నరు, అందుచేత తమసిస్ధాంత ముల నంగీక 

'లెంచి తమలో చేరందలంచువారికి చిన్నతనమున పరిశుద్దస్నా నము 

నొందిన కై? స్పవుల్నకెనను సరే మరల సంస్కారము గావించు 

చుండిరి, ఈసిదాంతమును మొదట (సృ్కచారములోనికిం దెచ్చినవాయడు 

నికాలస్ స్టార్స్ అనునత(డు, తరువాత DE స్పవులకును, ఫిరీకిని 

ఎన్ని యో వాదోపవాదములు, పోరాటములు జరగినవి, నేండు అన 

చాపిస్టు లను జ్చీళ్రే యెచటను వినరాదు. బా ప్టిస్తు లనంబడువా రిప్పటి 

కిని “కలరు, కాని. వీరికి అనబాఫ్టిస్టులతో నెట్టిసంబంధమును లేదు, 

"రెండవసారి సంస్కా_ర ము చేయుప పద్ధతిని పీ రష స్వుకొ నరు, 

అ నమన వూడి -- కృష్ణాజిల్లా గుడివాడతాలూకా 

ఆకుందలి చౌ మము, అ ౭౨౧ (౧౯౫౧. 

అనవునమూరు -- గుంటూరుజిల్లా జంగోలుళాలూకా 

ఎకయందలి షు ఫనా జనసంఖ్య ౧౦౮౯ (౧౯౩౧ 

కాయందలి గ్రామము, Ton (౧౨ ౯౯ (res) 

అనమస ము ద్ర ర క 

కూరుతెలూకాలోని జన ల్లి. జనసంఖ్య ౧౦౨౦ రలు 

ఇ-చ్చలు ఖాజా రహీముతుల్లా సాహాబ్ అనువానిచే ౧౬౦ సంవత్పర 

ములకు మున్ను కట్టింప (బడిన. సు స సమ నటనను. మసీదు కలదు. ఈమనీదు 

నకు ౮ గ్రామముల ఈనాము కలదు, ఇచ్చట BS వారంత “పెద్ద 

ఈరుసు (హేశ్సవమ) జరుగును, 

(ట __ "నెల్లూరుజిల్లా ఆత్త 

సులు అనర్హరాఘవమ 

"నెల్లూరుజిల్లా అత్మకూరుతాలూ 

| కొంద అను కొనిరి. 

౨ 

అనమి త్ర (ఢగు__ ౧, (నూ, వం, ) a wi 

౨, (చం, వం) యదుకఘులోత్పన్ను 6 

(కోన వృష్టియొక ్క యిద్దబు పు తులలో రెండవవా(డు. నిమ్మి శని, 

వృష్టి యనువా రతనిపు తులు, 

అనరణు్యు (డు __౧. (నూ. వం.) ఇక్యాకువంకేజు 
డగు ప్రరుపక్సునిమనుమ(డు. త త్రృసదస్యుని "'రండవకుమారుండు, ఇతనికి 

హర్యశ్వుండు, బృహదశుు(డు అను ఇద్దటు ప్ర తులు కలరు. ఇత (డు 

అయోధ్యలో రాజ్యము ప లంకాధిప తియెన రావణుడు 

నగును ము వచ్చి యీతనిని ఓడించెను.  యుద్దమునందు. గూలి 

యీతే (డు ' ప్రాణములం పీడుచుచు * నావంశమునందు జన్మీ ంచినవాని 

చేతనే ప నీవంళీమును నాశము6( జేందుదురుగాత ” మని శాప 

మొుసరగాను (వా. రా ఉత్తరం స ౧౯). 

౨, (సూ, వం ఇమ్యాకుకులో 

త్పన్ను (డైన బుతుపర్లునిహౌత్రు (డగ సర్వకాముని ( సర్వకర్షు ని) 

యిద్దజుపు తులలో 6 'బెద్దవాండు. ఇలని కొడుకు నిఘ్నుండు, 

అనర్క చతుర్టశి _ కార్తికళుద్దచతుర్షశి అనర్కచతు 
ర్ల శి యనంబడును,. ఈనాడు హనుమంతుని జన్మదినము. రామభక్తు 

లెందటో యీనాండు మహోత్సవము లొన రురు, 

అన ర్లరౌఘనము” _-- మురారీ యను కవిచే రచింప 

బడన సంస్కృతే నాటక ము, సంస్కృత వాజ్మి యమునందు కాళిదాస, 

భవభూతులకు6. గల గౌరవము ఈకవికి లేకపోయినను ఈతడు 

శండవతరగతికవులలో నొకండుగ6 బరిగణింపంబబడు నని చెప్ప 

వచ్చును. ఇతనిది మౌద్దల్యగో త్ర, ము, భట్ట శీ శ్రీ నర్గమానుC డనుముహో 

కవి యీతేనితం డి, తంతుమతి ఈయనరల్ల్ “ఈసంగతు లీతని 

నాటకమునందలి పృస్తావనలోం ' జెప్పయబడి డియున్న వీ. ఈతనిది 
ఏ దేశ వూ "తెలియదు కాని కావ్యమాలలో నీ నాటక మును 

అచ్చు వేసినవారు 6 ha కాకీ రమునందు నెక్కు_డు పృ ప,ఛారము కల” 

దని వ్రాసినారు. క గాల. నీకవి ననా జీమో యని 

కాని నాకుం జూడ నీకవి యాం (ధ్ర 'దేశమువా( 

డేమో యని సంకయము తోచుచున్నది, ఎందు న: ఈనాట 

కమునందు ఏడవయంక ములో, శ్రీ రామాదులు రావణసంహారానంతేీ 

రము ఫుస్పకవిమాన మెక్కి అయాధ్యక వెళ్లుచుండంగాం [్రింద6 

గానవచ్చిన కొన్ని దేశములను పట్టణములను త్ర తృములను వర్శించు 

నట్టి సందర్భమున గవి ఆంధ్ర దేశమందలి ఫీశేశ్వపని నిట్లు వర్లి ంచి 

యున్నాడు: క. 

_ తే. Epigraphia Indica, Vol. IV, p. 328, 
2. “అసి మూద్దల్యగ త్ర త్ర  సంభవస్య వ elds కవ రృట్ట క్రీ స్థ Wate న శత్తసకన్టనస్య మురారేః ఓ Ss మనర wee 

నామ నాటక మ్, 3 

ర 



విఖివణ : డై ( దకీణతో దర్శయన్ ) చేవ 

మయ మ న్స విషయలక్మ్యాః స _పగోదావరీహారకలా పెకనాయకో భగవా 

న్ మేళ్వరః. 

[ అర్థము : విఛిపాణుండు :— (దవతీణమువై పు చూపి) దేవా! 

ధ్ర దేకలకీ కిం గల యేడుగోదావరు లనుహారసమూహములకు నొక్క 

త సు యగు ఈభగవంతుం డెన ఫీ-మేశ్వరునకుం బృ బ,ణామము 

చెయుండి 7, 

దీనితరువాత, నీవిలీపుణునినోట నో క పద్యమును, శ్రీరాముని 

నోట రెండుపడ్యములును భి వేళ్వరుని స్తుతిపరములు కలవు, వానితో 

హు బని లేదు, కాని పెని ఈయంబడిన “అన్స విషయము, 

సప్తగోదావరి”, “ ఫిమేశ్వరుండు? అనుపదములును, ఏ నా 

నందు విశేవఖ్యాతి లేని ఏ మేశ్వర కేత్క తృమును ( దాకమూరామము) 
వర్లి రచుబటయు6 జూడ నీకవి యాం యు డనియు, ఆదేశమందలి 

యభిమా నమ చేత బుద్ధిప్రూ ర్వకముగా “ఫమేశ్వరునకు శ్రీ నీ రామునిచే 
దండము పట్టంచె ననియు నూహింపవలసియున్నది, 

కాని కవి ఈ పృకరణమునందే ఛి-వేశ్వరు నకుం బూర్వము 

తుహోరా స్ట్రా ఇకక మెన విదర్భలోనికుండినపురమును, 
దృవిడదేశమందలి కాంచీనగరమును వసి నీంచియున్నాండు. కావున 

“*ఈకవి ఆయా బేశములవా6 డనిహాడం జెప ప్పవలసియుండును * అని 

తొంద తా కేపీంపవచ్చును, కాని అ ట్లనుట సరికాదు. కుండిన 

పురము కాంచీనగరము భరతఖండఖ్యాతిగల పట్టణములు, కవి 
యొబ్బటివాం డై _దేనను ఆపట్టణ:నామములను సరత దాకా 
రామము అటి ట్రి భరతఖండఖ్యాతిగల మేత తము కాదు. దానికి తెలుణస 

డేశమందుమా త్రము ఖ్యాతి గలదు, ప ఆభ్యాతికిని రెండుమూం.డు 
జిలాలకం కె నస్కుడు వ్యా పీ లేదు. తెలుయువా? నం గాని 

సాఛారణముగ. న్ తత్స మును ' నటిగియుండ(డు. ఒకవేళ -నెవరి 

వలననైన విన్నను, కంలో ట్రణమందలి మోనశేతనునితో స సమానముగ 

నీఖ్సమేశ్వరుని నాటకమునందుం 'చేర్కొనవలయాు నని యాతని శే కేల 
త పుట్టును * 

ఈ కవికోలము నిశ్చయముగం డెలియదు. కొంద bes 

తొోొమిదన సశ తౌద్దికి బూార్య్వుం డనిరి!. కొంద అీతండు అర్వాచీనుం డని 
తలంచుచున్నారు. 
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సంకేప Dig గలదు. 

బుర్గ భము, వూజ్యులడైన రాఫఘువునికథ కలది గనుక అనర స్స రాఘవ 

డంకములలో ఈశాటకమునందు వర్ణ ంపంబడి కినది, 

పృ్కణమ్యతా 

జెప్పింప(బడినవి, 

తరువాత 

యాతడు వినిందయుం డేను, 

మను నాటకమునందు రామాయణీయకథ 
అనర మనంగా అమూల్యము, వూజ్యమ్యు . 

అనర్వుండు-అన ల 

నాటకము చిన్నదియు నగుటచే, “పెకుపు_కథావి శేవములు రంగము 
మీద జూపుటకు వీలులేక్కు విపష్కలంభకాదులలో. బాత్రలచేం 

ప, థభమాంకమునందు విశ్వామిత్రుండు దశరధుని 

యొద్దకు వచ్చుట, రామలక్షణులను గొనిపోవుట, ద్వితీయాంకమునందు 

రామలక్ష్మణులు విశ్వామిత్ర యజ్ఞ మును రక్షించి రావ, సులను శిక్షీ ౦ 

చుట, తృతీయా౦కమునందు రాముడు శివధను స్పును ద్రుంచుట, 

చతుర్గాంకమునందు పరశురామునిసత్తీ వాము హరించుట్క పంచమాంక 

అత వాలీవభ్య సు, గీ గైవాభి షేక ము వ స్టైంక మునందు రాసణుని 

వధ, స న శ్ర రామాదులుం పువ్బక విమానము "నెక్కి 

అయోధ్యకు వెళ్లుచు క్రింద "గానవచ్చు పట్టణాదుల వర్ణించుట, 

పట్టాభి షకమును వరి రె ంప6బడినవి, ఇందు రామవనవాసాదులు 

సీతాహరణము నుట రామాయణీ యముఖ్య పృసంగ ములసంవిధా 

నకము ఈ, ప (ద్ర, కారము కూర్చంబడినది : ప్ 

సీరధ్వజజ నకునియింటం జరుగు యున్న అభోనిజయగు నీత్రను 

తన కిమని యడుగుటకు రావణుడు తనపురోహీతు.ండైన శౌహ్క 

లుని జనకనియొద్రక( బంఫును, ఆతండు విఫలమనోరభుం డగును. 

అంత సీతను mans యె ట్లన్న మాలో చన రావణునిమాతా 

మహుండును మ త్రియా నగు వాల గలీగి రాముని 

మీథిలలో 6 గాని, తా! గాని ఓడెంచి సీతను 'దెచ్చుట యసంళభ 

వము గాన సీతారాము లరణ్యమునకు వచ్చినప్పుడు అచ్చట రాముని 

మోసపుచ్చి సీతను అపహరింపవచ్చు నని 'యత డు నిశ్చయిం చెను, 

ఇంతేకుం బూర్వమే సు నుగ గ్వీవునిసాహాయ్యార్థము శ్రీరాముని 
నరణ్వ్యామునకో రప్పించుటకు6 గాను “సంపాతి కబరినీ పంపె నని 

శబరి వెళ్ళి -కకడాసి యగు మందరశరీర 
మున6 బృవేశించి దానిచే క శేయికి దుఠోశ్చోధ చేయించెను. అందు 
మింద రాము నరణ్యమున కంపు డనియ్ము భరతునికి రాజ్యము గట్టు 

డనియు కక దశరథుని వరము లడగాను. _ఇట్టు సీ శారామలక్షణు 
లరణ్యమునకు నెళుట సంభవించినది, . 

ఈనాటకమున ప పృథమాంకమునం దలి దశరథ విశ్వామిత్ర, సంభా 
వణంబున్కు చతుస్థాంకమునందలి శ్ర రాము, పరశురామ. సంవాదం 

_ప్రమాంక మందలి నానా దేశాదివద క్మనలును రమ్యముగ నున్నపి, 
ఈ నాటకమును కీ _ర్రీశేషులయిన ఆపండి 
రాం gy ధ్రీకరించియున్నారు.. 

బున్కు స 

వ్యా సమూ ర్రిళా 'మ్హ్రలాగా 

అన రర (డు _ “వృతా, సుతుని సేవకులలో కొక్కడు. 

అ నల క రోహి వాణియొక్షగ్రై, యిద్దజు కన్యలలో రెండ 

వది, ఈమెకు కంకి యను కన్య కలదు. 
చుయ్యె. విశ్వామిత్రు (శు వచ్చి రాముని దీసికొనిపోవు కోథాప్రసం 

" గము. మొదలు శ్రీరామునిప పట్లాభిచీకమువణికుం గల శీరామకథ మే 

కథ పెద్దదియు, : 

FD మాల్య వంతు(2కను రాక్ష సునకు స సుందరియను 
భార్యయందు. బుట్టిన, కన్నియ. నా 
కూతురు కుంఖినసి (వా. ర్: రె = స la 

1: 'కాన్యకూల, అనర్భ్య రాథువమ్, ౧-వ పుట క్రి కింది పతే చూడుడు, 



అన లు.డు -అన వేమారెడ్డి 

అనలు€డా __ ౧. ఒకవసువు. ఇతనికి. గుమాళ్లు కుమారం 
శాఖ్య విశాఖ నెగమేయు లని నలుగురు ఈ మన్వంతర మునం 

దిళండు అగ్నేయదిక్కునకు నధిపతి, 

౨. రాశుసు 

ఇని eas తు లలో నొక్కండు, 

(డు. మాలీ కొడుకు, ఏిఫీప 

వొ డంకు, 

అనలులు __ జేవతాభేదము. వీరు నలువదితొమ్మండ్డు, గురు. 

వారిలో మొదటివాండు అభిమాను(డు, వీనికి పావక్క పవమాన శుచు 

లను ముగురు కొడుకులు. వారి కొడుకులు నలువదియెదుగురు, 

అనవద వ — కళ్యేపునకున్కు ప్రాధకును బుట్టినయప్సరస 

లలో నొక్క_తే. 

అనవలో రే నము — ద్విజులకు విధింపంబడిన పోడశ 

కర లలో నిది యొకటి, గర్భిణిగా నున్న స్ర్త్రీ పొందవలసినసంస్కార 

క్యా గర్భ ననన చాల్చినత రువాత మూ6డవనెలలో నీసంసా్క్టారము 

జరపంబడును (న అవలుష్య తే గర్భః అనేన ). ఈసంస్కాారమునక్రు 

ముఖ్య్యాంగము : అశ్వగంధ అనునొకమూలీికర సమును గర్భిణి యగు 

త్ర్రళర్త ర యామెయెడమముక్కు- లో బోయుట, ఈరససేచనమువలన 

గర్భపాఠము మున్నగునాపద లేవియు జరగ వని మసవారినమక ము, 

అనవేమారెడ్డి _ — కొండవీటిలో6 బ బ్రభుత్వము చేసిన 

రెడ్డిరా జులలో మూా(డవవా.డు. (ప్రోలయ రెడ్డియొక్కం రెండవ 

asi అనపో తా శెడ్డికి 6 దమ్ముండు. ఈశనికి అనవేమ్క అన్న 

వేమ అను రెండు 

నీతండు అనపో తారెడ్డితరువాత రాజ్యమునకు వచ్చి క్ కీ, శ ౧౨౩౬౨ 

మొదలు ౧౩౮౧ వటుకును రాజ్యము చేపీనట్లు శాసవర్చుచున్నది. 

ఈశంజే రాజధానిని కొండవీటికి మార్నినట్లు. కనంబడుచున్నది. 

ఈతనితం డ్రి మొన ప్రోలయ వేమ నకు “అన్న మవేముం డన్న రున్నం 

దునను కద నాల్ "బెక్కురు 6 వేమన ౫ లున్నందునను -పెకళుగ్లారు 

చరిత్రకారులు ఈళండి కుమారులలో వి'భేదము చేయ లేకయు, 

se చేనమున ' లకును వీరికిని భేదము చేయరేకయు నొకరిని మజీయొక 

రినిగా6 దలంచి కాల, న న జేసిరి 

మొట్టమొదట కొండవీటిలో రాజ్యము * చేసిన శెడ్డి అన్న మ 

ప్రోలయలకుల గునూరుC డన వేమారెడ్డి, ఇత 6 

నందున హరివంశము మొదటిప ద్యమునందే యీతనిని ఎజ్రా ప్రగడ 

“ అన్నమవేమం: డనియెను, 

1. Ef wohl Indica, Vol. 1, p. 286. 

3. కుని వంశజు6 డగు నిహధునికొడుకు 

కానవచ్చును, 

పేళ్లును స శాస సనములను బట్టి చూడంగా. 

“డన్న మసమారుం 

ఇంతేకాని యీతండు అనజేయు(డు (ర 

9౭ 

కాడు. ఇతనిని గుర్తుక్రొజికు సాధారణముగ ప్రోలయవేముం 

డందురు. అనపోత్క అనవేము లని ఈతని కిద్దటు కుమారులు, వీరు 

(క్రమముగ కొండవీటి రాజ్యమును చాలీం చిరి, 

ఎక పె పగడ హరివంశము వాన్ బ్రా పోలయ వేనూ రెడి కంకితము 

చేసి సన ఆ. 'అనవేమా ₹ెడి పుట్టినట్టు తేడా మిక్కిలి 

పసీవాడుగ నెనను ఉండవలెను, ఎందు కన్న నెక్తాప్రెగ్రడ 

వ్రోలయవేముని పెద్దకుమారుం డైన అనపోతని, వర్ణించి అన వేముని 

ేర్కటనక్క యీతేనిపెత్తండ్సి కుమారుం దైన కోమటిని వర్తీంచి 

యున్నాడు, 

థ్రనైవధమును కృతి నొందిన మామిడి సింగన్నకు6 దండి 

యెన మామిడిపెద గను మైన మామిడి పెద్దన్న అనవేమా రెడ్డి మం త్రిగ నున్నట్టు ఆంధ్ర, 

ఆం 

| నైపధమునందలి ఈ క్కిందిపద్య మువలన( దలియుచున్న ది. 

మ, అనతా రాతివ సుంధరారమణసప్తాంగాపహోర కియా 

ఫఘనసంరంభవిజబృంభమాణపటుదోఃఖర్హూద్వితీయార్జునుం 

డనవేమాధి ప రాజ్య భారభర ఇవ్యాపారదతుండు పె 

ద్దనమం శీ కుడు మామిడన్న సుతు డేకన్లాత్రు (డే చెప్పలాన్. 

అనవేమారెడ్డి పేరు తెలుగుదేశమునందు విశేషముగ, నితర 

రెడ్డిరాజులకం యి నెక్కుడుగ గీ ర్థింపంబడును. ఈతినిరాజ్యము 

G - త్రరమున వింహాచలమునబకునుు, దక్షిణమున కంచివజకునుు తూర్పున 

సము దృమువజుకును, పశ్చిమమున శ్రీ క్రీ శెలయువటకోను వ్యాపీంచినట్లు 

గోచానరిజిల్లాయందల్. కోన సీమలో నినడుపూరులో 

నీఠరనిశాసన మొకటి కలదు1, అది కా, శ. ౧౨౯౬ (ఈ. స్ట్, 

౧౩ ౭5) లోనిది. తనశెల్లె లైన వేమసానియొక్క ఫుణ్యార్థమై 

యీతండు బ్రాహ్మణునకు .నృగ్సహార మిచ్చెను, గోచానరిజిల్లా 

అమలా ప్రరం'తాలూకాలోని వానపల్షిలో అనవేమునిమలియొక' శాస 

నము దొరకినది 2, అది శా, శ. ౧౩౦౦ (కీ 

లోనిది... _అనవేము(డిమడీం ద్రు, ( డను మంత్రివరునకు నగృహోర 

మిచ్చెను, . ఈయిమడీం ద్రం ce డప్పటి కాలమున రాజకీ యవ్యవవార ములలో 

నారీ లేరినవాయడుగం గన్చట్టుచున్నా (డు, 6 రాజులకు మిత్రో పదేళేము 

చేయుటయందు మ్ శత్రు, డు అని యీఠతండు పాగ డయనియొ, 

శీ ఇ లముమో(ద జు శిలాశాసన మొకటి కలదు, 
(Ja 

చూడ నతడు శ్రీ శె లమునందు 6 వీరశిరోమండపము ’ తన పీన 

స ౧౩౨ ౭౮ - ౭౯) 

దానిని బట్ట 

తండి డృియైన అన్నృయరెడ్డి గౌరవమునకై కట్టించినట్టును, రాజమే 

డ్రాకోలడుర్ణముల ననేకముల బట్టుకొ న్నట్టును, ఈతనిది బెల్లీ శ 

నో త్ర మెనట్టును. తెలియుచున్నది. 

క, ౧౩౨౭ ౭ - we) లోనిది, ఈశాన, వ్రాసీనవా(డు చాల 

ఈశాసనము శా, భు ౧౨౯౯ 

2 Ibid Veb I, లి, 59, ఇది ౧౩౮౦ లోని శాసన మని శంకర ఛాల్యన్ల క్సీరులవారి నిప్ర ప్రాయము 

3 అలా Reports, 1 1914—1o, ఇ. 119, 



సరస్వతి. ఈళతండు తూర్పుసముద్యమున కంతకును ప్రభు వైనట్టు 
కూడ నిందు వ్రాయంబపెనది. ఇందువలన నితనికాలమందు సముద్ర, 

ఇవర్హకము మెండుగ నుండె నని మన మూహింపవచ్చును. ఈతని శాస 

నములలో 6 వసంతరాయ ) * క్వురికాసహాయ ) 6 జగనొబ్బగండ ' 

మొడలయిన బిరుదులు ఈతని కున్నట్లు వ్రా వా య౭బడినది. 

ఏ శాసనమువలనం గాని ఏ [గ (గృంథమవలనC గాని యీతనికి( 

బుత్రు న డున్నట్టు కానరాదు, కాని ల్లో నాహం డీతనికి నొక పొల, 

C శు నికూంతురు) ఊన్నట్టున్కు ఆమెను అల్గాడరెడ్డి (కాకీఖండ 
యును ఏ కృతి ; నొందిన ఏరభద్రా శెడ్డియొక్క_ తం డ్రి) సపెండ్లాడినట్టును 

కాశీఖండమందలి యా క్కిందెపడ్య ములో జెప్పియున్నా (డు. 

మ, అనవేమకీ త్రిపాలపౌ తి యగు చేమాంచామహాదేవికిక 

ఘను డయ్యిల్ల డభూమిపాలునకు సం గ్రామస్థలీ గాండివుల్. 

తనయుల్ వేమవిళుండు వీరవ సుధాధ్యక్షుండు దొడ్డ ప ప్రభుం 

డును నన్నయ్యయు బాహువిక శకృవుకళొటోప ప ప ప్రశాహోద్దకుల్. 

దీనినిబట్టి చూడ అనవేమారెడ్డికి నొకకుమారుం డుండె ననియు, 

ఆ కుమారున కొకబిడ్డ యుండె ననియు మన మాహీంపవలెను, కాని 

యీోపద్యమునందలి స్ట పౌత్రి "పదము ఈ పొరపాటు, దొహిత్రు డని 

క వితాత్సర్యము ? అని చెప్పుచు నందులకు 

-రావుగా రిట్లు వ్రాసీయున్నారు: 
శి | గ 

యనుళబ్దమునకు దౌహిత్రి, (పుత్త్యాః స్రుతి) యని యర్థము గృహీం 

పవలయును, అల్లాడ దొడ్డభూపాలున కంకితము గావింపంబడిన 

శివలీలావిలాసమున గొమునామాత్యక వి యల్లాడ రెడ్డి నిట్లు వర్తి౦ చెను, 
భలం 

శ్రీ చిలుకూరి వీరభ ద, 

6 ద్ర పె పద్యమునందలి పౌత్రి 

మ, భరిత క్రీ నిధి యమహీరమణుం డొప్పకా జోళభ క్రిక్షిత్రీ 

శ్వరనూనుం డగు yee జేశ శ్రే ష్థుసక్స్చు తి, భా 

స్వరకారుణ్యదకాజనావనవిధాసంధా త్రి 'వేమాందికకా 

వరియించెం బతిభ క్ గర వదృథవ్యాపారని త్యాంబికన్, 

“ మటియుం గోరుమిల్లి శాసనమున (౧౪౩౪) 

శర్రీవ శక్ళస్య శివేవ శంభోః 

పర్మేవ సా పద్మవిలోచనస్య, 

1. పై శ్లోకము అల్లాడ దొడ్లాలెడ్డి ౯ 

2 ఆం ధ్రులచరి త్ర త ము 3-=వ ఛెగము, ౨౬౩ -వ పుట. 

మానవల్లీ రామక్ఫొప్ల క విగారియొద్ద వీరభద్ర ద, రావుగారు చూదినార 
భాంజాగారమునందు ౧-౬-౨౬ సర్తగల సంపుటమునందు 3 ౧౫|- 

దీనినీ దొరత నమువారిశాసచాధ్య కులు 

అ Reuss 68 &% 64, 
అ చాచిన కా ఆ: 

ళ్ 

(Epi. Indica. , Vol. XI, ౨ 815, foot-note), 'కాని 

పెదకోమటి వేమని యొక్క_ మంత్రి యనుట స్పష్టము. 

సనమందు౪హాడ నున్నది (Epigrapbia Indica, Vol, Vv D« 63). 

లి ఆంధ్ర నైవధము నంకితమందిన మామిడి కింగన్న అనవేమాశెడ్డిమం తియ 

అన వేమా రెడ్డ 
వేమాంశ్రుక్రా వోళకులేందుఖీము. . 
భూహాత జాభూన్మపీళొస్య జాయా,1 

“అని ళ్ క్తి స రచోళనృపాలుపు త్తు తు ండు 'భీమపాలునిపు త్తి త్తి 

యగు జేమాంబికను వివాహము ' బేసీకొనియె నని చెప్పణబడియుందొు. 

చేశ భీమరాజు wats gag డని యర్థము వేసికానక 

తప్పదు. ర 

అనవేమా"రెడ్రై కాలములో శ్రీనాథు6 డున్నట్లును, ఒక సారి 

యాత నిసభకుం నాశయ యో. కి (క్రిందిపద్యముతో. నాతని బొెగడినట్లును 

పరంపరాగత మెనవనదంతి కలదు. 

అనవేవుమహీపాల! స్వ_ప్త్యస్తు తవ. బాహవే, 
ఆహా రిపుదోర్లండచం దృమండలరావావే. 

[అర్థము ఓ అనవేమభూపా |! యుద్ధమునందు శత్రువుల 

నోర్టండములనెడం -చం దృమండలమునకు. వ వై నట్టి నీఛాహువు 

నకు శుభమగు€-గాక]. 

శీ, నాథం 6డు కుమారగిరి కాలమునంచు నున్నట్లు హరవిలాసము 

వలన స్పస్థము. అనవేమా రెడ్డతే రువాత సే కుమారగిరి రాజ్య మునకు 

వచ్చినందున (క్రీ, నాభు(డు అనవేముని కాలమునందు నుండినను నుండ 

వచ్చును. కాని యున్నట్టు నిదర్శనము లేవియు . లేవు3, 
సప్పెగ్టడ యీతేనితం,డ్రికాలనుందు నున్నవాండు 5 శ్రినాధు. డీతని 

రమారుని (ఆన్న కొనూరుని కాలమువాండు. కావున ఈకవివరుల 

నిద్దటిని ఈతం౭రయూ చూచి గౌరవించిన గారవించియుండవచ్చును. 

hea హదగివంళీము వాయు కాలమువటికు నితడు పుట్టని లేదు 

గనుక నాతని. ఈఈ చ భుక్యకాంమువజకు 'నెబ్హన (బతికి యుండకపోవ 

చ్చును? ల. చిన్న వాండుగ నుండవచ్చును. కావున నెజ్తన 

శ్రీనాథుడు నుక్టిపెన సిట్రన 'సం'వత్సేర ములు స్పష్ట్రముగ6 'దెలియువజుకు 

నిదమిత్ధ మని ఇదెళ్చు సేరము. 

౨ఎతఆతా 
=) 

ఈతనిత ఈూవాళే నెంతరమోా కాలమునకు బుట్టిన వెన్నెలకంటి 

నూర నకవి. ఇవ్తుపురాణమున నీతనిగుజించి. ౦యోా కి (క్రిందిపద్యము 

వ్రాయాట తాతే. “దెనులసచేశమందు నితనిఖ్యాతి కొన్ని వందుయేం డ్ల 

వజ నెక్కు_ఈు-గా నున్నట్లు మన తను. 3 

శివలీలావిలాస మింకినాౌ అచ్చుపడ లేదు, దాని జీర్ల మైన ప్రతి యొకటి శ) 
ట్ర, Fee ముచ్చటను సేకొటింపయబడశేదు, ప్రాచ్య లిఖిత పు_స్తక' 

జేమసరముకా సనమ గ్రాలు Plates) ఆని వా బ్రాసియు mi s—-Epieraphical నా! 

దె, దీనినే 6 [111065 . collection’ అని అందురు, 

ని స శ్ యుత జయంతి రామయ్య గారు వ్రాసియున్నారు. 
యిది. పొరపాటు. నై ఇవధము వవ. వచనమును బట్టి యాహిడీస్ న 

జా ష్య. 2 



అననభ ద్ర-అనాగరకన 
క్, తన బదుకు భూమిసురులకు 

దనవికుదులు సంటవంకశీధర ణీశులకుకా 

దననయము భూమి, ప్రజలకు 

ననవేమన యిచ్చి. గ ర్రినధెకుం డగుచున్, (౧-వ అ). 

(కొ. వేం, ల. ) 

ల నస భ ద్ర —_—_— విశాఖపట్టణముజిల్లా పాలకొండతాలూకా 

యందలి న్వు ఈ జనసంఖ్య ౨.౨౨౮ (౧౯౩౧). 

అనసూయ = కక్టమబు్న! 
బుట్టిన తో మ్మిదిమందిక న్యలలో నొక్కత,. అ, తృిబుషికిం బత్ని, 

న్ క! విఖ్యాత పతి వృత, మహాతపస్విని, ఒకసారి దశ్చవర్గాత్మక 

మైన యనావృష్టి కల్తీ కఠినమైన కజివు రాయగా నీమె కవత. సట 

బుచే Banas కూదక౦బును నిర్మి ంచి సెక్కు బ్యాణు 

లను రీత్నీంచెను. మాండవ్యబుపీ ని శూలముమో(ద చెకి,_౦ప నొక 

పతి వృతే వికళటిలో నాఘూలము6 దాంక నాబుపి బాధకు సహూంపక 

6 తెల్ల వాజు(గనే నీవు విధవ వగుదు* వని శపించెను. అట్లయిన చెప్ప 

టికిని "చెల్ల వాజకయీ యుండుంగాక. యని యాపతి వృత ప్రతిశాపం 

బచ్చె, ఇట్లు సూర్యోదయము లేమి చే6 జరాచరసృష్టైకి గీడు మూడ 

జీవత లందటు నాపతి వ, తౌతిలక ముయొక్క్ల న్నే హితురాలగు అన 
ల 

సూయయొద్దకు బోయి శర ణన నామె తనసామర్థ్యంబుచే నూర్యుC 

దేవహూూతియందు( 

డుదయి౦చు నట్లును, తనస్నే హితురాలికి వైధవ్యంబు రాకఘుండలను 

జేసెను, ఈశబ్దమునకు 

గలదు (వా. గం అ .'స 

6 అనుసూయ ” అను ళూపాంతరముగూడయ 

* ౧౧౭) 

వనవాసకాలమున స అత్రినుహర్షి యా Wu 

మమునకుం బోయిరి, అపుడు అననూయ సీత్రను మిక్కిలి ౩3 త. 

నాదరించిి ('ప్ర్రీనరత్రము లెనేక ముల నుపదేశించి ఫొరూంగల్యమునకు 

లోప ము రాకుండునట్లు ITE Teens నిచ్చెను. 

అన సూ యుండు ఒక ట్రైన్స్. 

అన స్టేసియన్ — ఇ (క్రీ, స్ట ౪౩3౦౫౧౮) బక 

రోమనుచక్రువ ర్తి. ఇతడు మొదట 1 జీనో” రాజ్యము చేయునఫు 

డాకనికొలువులో నెకయుద్య్భోగిగ నుండెను. అతడు మరణించిన 

పిదప నాతనిభార్య యగు అరియడినుసాహాయ్యమున అన న్రేషియసు 

చక్రవర్తి రి యయ్యెను* పిదప ఆరియడిను ఆతనిం. "బెండ్లి చేసికొనియె. 

“" ఇతండు (సృజానురంజకు(దే పొలనముచేెను. 

సీకలతో డియుద్ధమువలనను, హూణులు స్లావులు అనువారీవలనను. దేశ 

"శేమమున కష్పుడప్పుడు భంగము. కలుగుచువచ్చెను. ఈరాజు శ్ 

శ్ర, ౧౮ లో మరణించెను, . 

మొదట నాళండు ఈ ఫిలీప్పికస్ 
శాన్వి ప్రజలే క్రీం. ర. 4౧౩ లో ఫీలీప్పిక సును _ రాజ్య శ్ర్యమ్హనిగా( 

రోము పట్టణమున 

కాని, పార 

అనుచక్కవ రికి బృ ధానిగ నుండెను 

లిగా, ౦ఘము 

జేసి అన న్రేషియ సును చక్రవరిగ చెన్నుకొనిరి, ఇతడు నేనల 

నిర్మించి, ఎక్కు_ప కట్టుంబాటులో నుంచెను, ఆపీసీకియారా స 

నావికు లీతని నిబంధనలు మెంపలేక తిరుగంబడి “-త్రియడోోసియస్, 
(౭౧౫) అనువానిని చక్కవర్హిగ నెన్నుకొనిరి. రాజధానియైన కాకా 
సాంటినోపిలును తియడోసియసు ముట్టడించి అనన్లేషియసును 
రాజ్యమునుండి తలిమివేసెను. కీ, క. ౭౧౬లో 6 "భెసలో నికొకు 6 

కాని ౭౨౧ లో తియడోసి 

డ్ 

బోయి సన్న్యాసి యయె. 

యసుతరువాత రాజ్యమునకు వచ్చిన 6 ర్రియొ పె తిళుగంబ జెను, 

కాని తుద కాతనిచే పహాతు6€. రత య్యును, 

3, ఈసపేరుగలవారు నలుగురు 

6 పోఫు అధికారమును వహించిరి, 6  వోపు! 

అనగా కే 'సవుల జగద్దురువు. మొదటివా(డు త్ శ ర ౯౯ 

మొదలు ఏత వజకును రెండవవాడు ర౯౬ జ రో౯ారా వటి. 

కును మూండవవాండు ౯౧౧ మొదలు ౯౧౩ వజకును, 'నాల్లి వవాండు 

౧౧౫౪౩ మొదలు ౧౧౫౮ వజకును “పోపు? సింహాసనమును అధి 

ప్పించిరి. 

అనా౦బ ట్టు పాత చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూరుతాలూకాయం 

దలి జమాకొచారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౮౫ (౧౯౩౧). 

అనా కోడేరు 
తెలూకాయందలి గ్రా మము, జనసంఖ్య ౮౮౬ (౧౯౩౨౩౧). 

— పక్సిమగోదావరిజిల్లా ఖీమవరము: 

అనాగతవ౦శము __ మెత్రే, యుండను భవిన్యద్భు 
ద్గునిగతంచి తెలుపు ౧౪౨ పద్యమలపాలీ కావ్యము,  గంధనంశేము 

ననుసరించి చూడగా నీ కావ్యమును రచియించినయత (డు కళ్య పుం 

డనియు, * శాసనవంశదీపము * ననుసరించి యత(డు చోళ దేశీయుం 

డస కవి యనియు తెలియుచున్నది, అత6 డెప్పు డున్నది కాని, 

అతండు రచియించిన గ్రంథము లేవైన నున్నది SN కాని మనకు 

దెలీయదు. en స్స  నామాంచితు( డొకండు దీనికి వ్యాఖ్య 

చౌ సెను. 

__ మానవజాతి యా మి 
అనాగర కన స ంఘుము భూ 

బుట్టి యెన్నియుగము లయినదో యెవ్వరును జెప్ప లేరు, ఇప్పుడు 
mE 

కొన్నికొన్ని చేశములలోని జనులు నాగరకత6 జెందినవాశె పట్టణ 

ముల, మేడలు విద్యలు, కళలు, (గ్రంథములు కలవారై నో భించు 

కాని యీ నాగరకత యంతయు మానవజాతికి( 

చ్ దు'కనుముగ లభించినదే కాని యొక్కసారీ వచ్చినది కాదు, 

మొదట మానవసంఘమునకున్కు ఇతర పశుసంఘమునకును అంతగ . భేద 

ముండియుండదు. ఆదిమ మానవులు నగ్నులుగను గుహలలో? "గాని, 

| పొదలలో గాని వసించువారుగను, పచ్చికందమూలాదులను పచ్చిమాం 

సమును తినువారుగను ఉండియాందురు, అట్టివారు (కు మక (క్రమముగ 

నిప్పుడు మన మున్న నాగరక స్ట క నితికి వచ్చుటకు ఇన్ని లమలిసేంవర్యరములు 

పట్టినవో, wo ప్లెట్లు ఏవ్ముచు వా దింతవజక్, వచ్చిరో నిశ్శయ 



ఏం 

ముగం జెప్పంజాలము గాని యిష్పు డీభూమిమింద నింకను అనాగరప 
లుగా నున్న ఆరణ్యక జాతులయొక్క యాచార వ్యవహార ములను బట్టి కొం 

కవజకు మనము నాగరక జనుల పూర్వవృ త్తాంతమును ఊపాం పవచ్చును, 

అనాగరకజాతు లిప్పుడు (ప శుపంచమునందు(టె కర్కలు కలవు, 
వారిలో? గొందటు ఇచ్చటంటేరొగ్రానయిడుళున్నా రు:_ మనయాంధ 
దేశమందు కోయలు, చెంచులు ఎటుకలవాండు డు, దాసరులు, లంభా 

వీలు పొందూదేశమందలీ యితర ప్రాంతాలలోని యరణ్యము 
లందును: పర్యత ములందును సంచరించు గి నోండు, ఖోండు (కోద్సు, 

సవర్క జాంగ్క నాగ మొదలైనవారు అండమానునందలి యాది 

మనివా సులు, సింహళమందలి వెడ్డలు, ఆఫ కాఖండమందలీ న౫ుహో 

నివాసులు ఆక్క లనంబడువారు, ఇ త ర-అ మెరికాయందళీ 
కొలార౭ెడోలు దఖషీణ - అమెరికాలోని (బ్రైజీల్ వాసులు గ్రీక్ 
లాండులోోని ఎస్కిమోలు అనువారు, బోరే యాలోని ఆసలు, 

ఈ ర తెరకి యాదిమనివా సులు, వీర గాక యచ్చటచ్చట 

విడిద్వీపములలోను, ఖండాంశరమునందలి యర ణ్యాదికములలోను. 

సెక్రు_నుంది అనాగరకజనులు గలరు. వీ రండటును ఒక్క_తరగతి 

వారు కారు. ఒకరు తో ళ్లుకట్టుకొనువారుగ నున్న మటీయొక రాకులు 
కట్టుకొనువారుగనుు మూండవవారు బట్ట విడిచి తిరుగువారుగను 
ఉందురు. ఒక్కాకరియందు నాగరకతాఫావ మొకొ్క్క_కవిధముగ( 

భావనవ్నునురడును, నాగరకతగల 'సంఘమువారికినిి అచాగరకజనుల 

సంఘమునకును గల ముఖ్య భేదము లెవ్వియో వానిలోం గొన్ని ంటి 

me సంగృృహముగ . శ్రా, వాయుదుము, 

_ ఆహారము; మానవునకు దినమును తప్పక కావలయునది ' 

యాహారము. ఇందునుగుజించి యొకానొకసంఘముయొక్క_ యాచార. 
మును మన మెణింగితిమేని యా సంఘ మెంత నాగరకనితిలో నున్నది 

మనము. చెప్పగలము. మొట్ట మొదట మానవుండు. పశువులవ లెనే 

ఆరణ్యమందుం దమంతటం 'బుట్టుళాకాదులను భక ంచియుండవ లెను, 

గడ్డి మొదలై నవానికం కు పండ్లు, కందమూలములు మానవశరీరము 

నకు నెక్కుువ పోవుకములు గనుక వానిని వెట్లమో6దినుండి రోసి 

కొనియు, భూమిలోనుండి ,త (త్రృవ్వియు౬. దీసిక్రా నియయుండును. దీనికి 

క పన్ఫ్సదళ ” యని “పీరు "పెట్టవచ్చును. ఈదళలాో సే, యద్భచ్చ గా 

యీోాదశకం తు గాొంచెమ క వచ్చి నవారు వేటాడి mp జంపి 

భకీంతురు,. దీనిని మనము “ మృగయాడశ యందము, 

క్ ౦కు నిందు గొంచెము నాగరకత కావలయును, వేటాడుటకు విల్లు, 

_ నేర్చుకొనినపీదప పం గాని మానవునకు క మృగయాదళ 9 'రా-నేరదు, 
_ కందమాలాదు లేమి మాంస మేమి మొదట పచ్చిగనే భక్న్ంప( 

_జడును, ఎందు కన6గా మానవజాతికి నిప్పు వే శవావస్థయందు లభించి 
 శదికాదు. కొంచెము నాగరకత “హెచ్చినతరువాతలగాని నిప్పును 

జుట్టించునుపాయములు వారు. రతర నిష్ట్ర వశ మైన | మిక్కిలి రక్కవయైనన శర్వ ఆ అ ఇవ్రడును Py 

అనాగరకస 

అంబు మొదలైన సాధనము లుండవలయును, ఈ సాధనములం On | దున్నకయే విత్త నములు చల్లి వచ్చినపంటను అనుభవింతురు. 
| ముగ బకువులచే 'దున్నించుట వెందలైన కాల అఆ "నేర్చి . 

౦ఫఘుము 

తరువాతంహడ  భక్యుపదార్థములను అందు శాలి తినుచువచ్చిరి. 

వంటకముల. చేయుపద్ధతి కొంచెము "హెచ్చుతస్టగ అనాగరక స్థితి 

వదలీనతరువాత సే మానవ్రునకుం 'దెలిసిన దని చెప్పవచ్చును. కంద 

మూలముల నేమి మాంసము శేమి కొంచెము హెచ్చుతేస్తగ ననాగ 

రకు లందబును షచ్చిగనో, కొంచెము కాల్సియో భక్నీంతురు. పక్షము 

చేయువిద్య వా రంతగ "నెజుంగ రని చెప్పిన జెప్పవచ్చును. ఈ 

“డక” తరువాత. గొంతకాలమునకో * గోపాలదశ ? మానవజాతికి 6 

బొ ప్తించును. కందమూలఫలములు గాని వేటవలన వచ్చెడి 

మాంసము గాని తమకు వలయునంతయు వలసినప్పుడు దొరకకపో 
వచ్చును. వానిని ఎక్కువగ సం గృవాముచేసీ యుంచుటకు వీలు లేదు. 

కావున మానవు. డరణ్యమునందలి కొన్ని పశువులను అనంగా మేకలు 

ఆవులు గేదెలు మొదలై నవానిని వశపజుచుకొని పెంప( బ్రౌగం 

ఫం చెను, ఇందువలన నాతనికిం గావలయుచెడ( గావలసినంత మాంసా 

హారము దొరకుటయే కాక్క వానివాలుపెరుం మొదలై న రుచికర 

పదార్థములుగూడ తినుటకు దొరకును, ఇట్లు గోపాలదశక్షు వచ్చిన 

వారు కొంత నాగరకు లని చెప్పవలెను. ఇట్టాస్టితికి రానిజాతు లిప్పటి 

కిని ఈభూమిమి6ద6 బెక్కు_లు కలవు, మనదేశమందలీ కోయి చెంచు 

జాతులవా రింకను గోపాలకదశను వహీంపలే దనియే చెప్పవలెను. 

అస్ఫాము దేశమునకు దూర్సున పర్వత, ప్కాంశమందు మపి జాతినారు 

కలరు, వారు ఆవులు, ఎడ్లు మొద లై నవాని నెక్కువగా6 బెంచెవరు. 

అవి అరణ్యములో న్వేచ్చగాం దిరుగుచుండును, . ఏరు వీనితో వ్యన F 

సాయము చేయరు. పండుగదినమున నోొకదానిం జంపీ తిందురు. 
| భార్యలను కొనుటకై వీనిని ధనముగ నుపయోగించెదరు. గోపాలక 
దశను పొంది దానివలన మిక్కిలి లాభము 'సంపాదించినవారు లంజా 

| డీలు. వీరు ఎడ్లు మొదలె నప శువులను విశేపషుముగ( బెంచి వాహనము 

లుగ నుపయోగింతురు; భక్ష్యు మునక నుపయోగింపరు. గోపాలదళకుం 

దరువాతిది “కృవకడకశి అనంగా వ్యవసాయము చేసీ ధాన్యము 

పండంచునటై నతి, భూమిలో నొకవిత్తు వేసి నూబువిత్తులు పుట్టించు 
నట్లెవిద్య మానవుడు సాధించినవిద్యలలో గొప్పది. ఆదరం 

మానవ్లండు' తాను తిరుసచుండుస్టలములలో స్వాఫావికముగ6 బెరుయ 

గడధాన్యములే వో స్సిక్రూ ని తినుచుండవలెను, తరువాతే గొన్ని విత్తులు 

వొరకిన పశువులమాం'సమును తినుచుండవచ్చును, మికి_లీ నికృష్ట మెన | ేలమో6ద6 బడి వర్షాకాల మవి చెట్టయి ఫలీంచుటం జూచి మాన, 

వుండు మొదట భూమిమోంద విత్తులు చల్లి వచ్చినపంటను అనుభ 
జ జః. ము దు గ ప్రూర్వపువ వించుచుం జెను* భూమి దున్నుట "గాని పాటు వేయుట గాని యెజు! 

గండు, కోయలు మొదలె వి నయర ణ్యజాతులవారు భూమిని ఎక్కు వగా 

ర్త 
నాగరక తాభివృద్ధిం జేసిక్రానిరి, 

 నరమాంసభక్నణను?.._ కాంద Mee కా. నరమాం 

సమును తినియెన్లదు, ఇట్లు చునువ్యమాం సమును తినుమానవజాతులు 



ఆఅనాగరకస 

_నరమాంసాళనులె న రాక్షుసులు మనపురాణాదికములలాో వర్జింపయబడీ 

యున్నారు. అఈవా,6త యిట్టయార ణ్యక, అనాగరకజనులనుగుణిం 

అట్లిజాతు లీప్పుడు నశించియుండును, చియే వ్రాయంబడియుండును, 

మిక్కిలి పురాతనకాలమందు 

రనుటకు నిదర్శనము లున్నవి, 

ఫ్రాన్చు దేశమందును నిట్టిజను లుండీ 

(ద్రమునకు నీళాన్య 

మున దీవులలో. దిరుగుచున్న సిథియన్, మాసోటియను జను లీట్రివా 

కాస్ పీయకాసము 

రని హీిరోడోోటస్ మొదలయిన ప్రురాతన లేఖకుల వ్రా,6ంతలవలనం 
క ళో © చెలియుచున్న ది. శ స్తుత కాలమందును ఆ ఖికాఫఖిండముయొక్క 

పశ్చిమ, మధ్యమభాగములందును న్యూ గై ్వనా, వీజీ, 

న్యూజీలండ్కు పాలినీషియన్ దీవులు, సుమత్రా, దశ్ ణ_అ మెరికా మొద 
లయిన ేశములందును మాంసభత్షకజాతులు వాలం గలవు వీరలో. 

గొందజు కృమృక్కమముగ నీ రాక్షసాచారమును విడుచుచున్నారు, 
కాని సుమ త్రాలోని బ్రా లనువారున్సు ఈస్తుఇండియన్ దివులలోని 

వారును దక్షీణ_అమెరీకాలోని పూర్యనివాసులును ఈ ఫురాత 
నాబారమును విడువ లేదు, ఈ మూంసభక్షుకులు సాధారణముగ శ శత్రు, 
వులను జంప్ భఛక్షీంతురు; తమసంఫఘమువారిని తినరు. హిందూ జేళము 

నందు మనువ్యుభకుకో లై న యనాగరకు లున్నట్టు కానరారు. అహూగర 
పంభమువారు పీను6('సలను భక్షీంచుచుండిరి. కాని యది మఠ 

సిద్దాంత మునుబట్టి వచ్చినభక్షుణ కాని యనాగరకతవలన వచ్చినది 
కాదు, ' 

దుస్తులు: సిస్టవలనం గాపాడుకొనుటకు శరీరమునకు దుస్తులు 
కావలెను. కాని * సిసప్ట? అను మనోవికారము మానవజాతికి. గొంత 
నాగరకత వచ్చినతరువాత నుద్భవించినది. మొదట శరీరమును చలి 
వలన గాపాొడుకొనుటకు దానినీ చేనితో నైనం గప్పవలసివచ్చెను. 
అందుచే నెండ లధికముగ నుండుచోట 'నారణ్యకజనులు నగస్నలుగ 
నుండుటయు, చలి యక్క్కువగ నున్నచోట వారు దుస్తులను భరించు 

టయు తటస్థించును. శీవలము నగ్నావస్థయం దుండుజాతులు కాడ 
గలవా యని నూజురూపాయలను మించినదుస్తుల ధరించుమన మను 
కొనవచ్చును, కాని వ(స్ర్రవిహీనులుగ నుండు అనాగరకులు భూమి 
మోంద నిప్పుడును "పెక్కురు కలరు, అరణ్యమఫ్యమున నుండు కోయ 

వాం డ్రు, నగ్నులుగ నుండుదురు, ఎవరివై న జూాడవచ్చునప్పు 

వ్ చుట్టుకొని వత్తురు, ఫ్యూజీ దేశజులు, ఆనే. క ల 

న నేమియు గట్టుకొనకయే తిరుగుచుందురు, చలిపుట్టి 
నప్పుడుమా త్ర, మేమెనను చుట్టుకొందురు. ఇప్పుడు. తి. 
సం పర్క_మువలన( గొన్ని జాతులవారు వస్రృధారణము చేర్చినను బట్ట 

విడచి తిరుగుగాబారము వారిలో బూర్తిగం బో లేదు, ఆ శీ, Per 
ములో భూమధ్యశేఖా ప్రా ంతేమునం( Equatorial Peg దున్న 
అషీరు( Ashiras ) లను జనులలోను, అమెరికాయొక్క్ల మధ్య 

ఛాగమునందున్నృ చయ్మలు (Chaymas ) అనువారిలోను వివాహ 
మైన స్రీలు వ(స్త్రధారణము చేసినను అవివాహితలగు కన్యలు చీర. 

చలి యెక్కు_వగ నుండీ దుస్తులు కట్టంహాడ చన్న నియమము కలదు! చ 

ఆ న్రేలీయా, 

| తెలియును, 

ల వ్య 

ధరించువారు _ పళువులచ ర్యములను ధరీం చెదరు. 

ఇంగ్ల ండుబేశమునం దుండినయాదిమవా సులు మృగములతో శ్లే కట్టుకొను 
చుండిరి, మనఛూర్యపుబుషులు కాడ (అనాగర కులు గాక పోయినను ) 

మృగాజినములు ధరించుచుండినట్లు మనము చదువుచున్నా ము, చెట్ల 

బరడులుగాడ కట్టుకొను అనాగరకులు కలరు, నూలువస్త్రములు 

న్మస్ర్రములుగ 

నాగరక'తాదశలో వెలసినవి గాని అనాగరకదళలో నివి కావు, బట్టల 
"నేం వచ్చుటకు6 బూర్వము వ్యవసాయము పృత్తి చేకట్క 
దారము వడుకుట మొదలయినకళ లన్నియు వచ్చియుండవ లెను, 

అలంకరణము :.- మోటుజాతులయొక్క.. మోటుకేనమును, 
నాగరక జాతులయొక్కూ నాగరకతయు అలంకారములవలనం గొంత 

నగ్న స్థితిలో నున్నప్పుడు శరీరమునకు రంగు వేసికొ 
దాని చక్కందనమును "హెచ్చింపవలయు నన్న కోర్కి_ పుట్టుట సహా 

| జము. కావున పెక్కు_రనాగరకజనులు శరీరమునకు రంగు చేసికొని 
యెవరు, ఆఫ్రికా అ మెరి కాఖండములందలి ఆదిమనివోసులైన ఆర 

ఇ్యక జాతులవారు త మశరీరమును వేజువేజుచి త్తరువులతో నలంకరించు 

కొనియెదరు, కొందజు శరీరముయొక్క_ యొక భాగమందును, 
మబీయొకరు ఇంకొకఖాగమందును ఇంకొకజాతివారు శరీర మంతీ 

యు నెజ్బినిి పచ్చని రంగులచి త్తరువుల రాచుకొందురు.. ఈది త్తరు 

వులు చెట్లు, తీగలు చెక్కుడములు, గళ్లు మృగములు మొదలె లైనవిగ 
నుండును, ఇదె చితృవిదధ్యయొక్క_ ప Spee యని చెప వచ్చును, 

కొన్ని దేశములలో శరీరమున పచ్చలు పొడిపించుకొని సింగారీంచుకొని 

యెదరు, మనబేశమునందును పచ్చలు పొడీపించుకొనునాబారము 
కలదు. ఈపని సొధారణముగ ఎటుకలవాండ్రు చేయుదురు. మెలినే 

పియా, పాలినీషీయా, న్య్యూజీలండు మొదలయిన దేశాంతరములందలీ 
మోటువారు చేతులనిండను, కాళ నిండన్సు ముఖమంతయు శరీర 

మంతయు6 బచ్చలు పొడిపించుకొందురు ! బట్టలు కట్టునాచారము 

"హెచ్చి నకెల(దియు శరీరమునకు రంగు చేసీ ఏకెనుట, కశత పొడి 

పీంచుకొొనుట een తేగును, 

శీరీంమున కలంకారము తగిలించుకొనుటకో శరీరమునందు 
జల్లులు చేయుట అనాగరక జనులయొక_ పెద్దవి శేవము, చెవులక్కు 

ముక్కు_నకు చిల్లులు చేయుట సహజమేకచా | కొందణు (క్రిందిపెద 
వికిం జిల్లీ చేస్తి చానిని క్రృమముగం బెంచి నోటితో స సమానమెనంతది 
చేసీ జాన! నగలు పెట్టుసురు, ర్రైజిల్ , దక్నీణ-అమెరికా, మధ్య- 
ఆఫ, కాలందలి వ న నీయావార మున్న ది, అచ్చట 
పిల్లలకు తల్లులు, మనము మనపిల్ల లకు చెవులు కుట్టించినట్లు, పెదవి 

పట్టించి క్రమముగ. 'చెంచెదరు |! కొంచలు బుడ్దలోే 6 జెల్లీ చేసికా 
నగ “ ధరించెదరంట [1 

వీరినగలును మిక్కిలి మోటు నుండును. కొందటు చక్కం 
దనమున కె యీా6లు ధరించెదరు. ఆండువాం దు ధరించునగలు ఎము 

కలతోను,. ఛముదృమనందలి ప్రాణులకవచమలతోను. చేయబడి 



శాఖా 

చె 
వై కౌ 

రనంవండును, మనదేశమునందు లంచాడ్న స్త్రీలు ధరించునట్టినగలు 

చు నము చూచుచున్నాము. ఇంక కను అనాగరకజనులలో నింతకం కు 

నలు మోటుగ నుండు నని తెలీసికొనవలయును, 

వివాహము: మానవులు పకుదశయం దున్న కాలమున గొంత 

లంకు (శ్రీ ప్రరువుసంబంధములు కూడ పశువులవలెనే యే నియమ 

మును లేక స్వేచ్చగా జరగియుండును. కాని యంత పశుదశయం 

ఇయచయున్న జాతు లిపుడు కానరావు. కొంత కాలమునకు గొన్ని నియమము 

'లర్పుడినవి. మొదటినుం డియం _య్రైలను పురుషులు బానిసలుగ్య తమ 

రాహుం క పయోగమున కై పుట్టినసాత్తువలె చూచుచున్నందున్క, కొొందటు 

ఇప్రుజప షులకు6 గొందబు స్రీలకు నియత'సం బంధము కలిగను, Win 

కు వాహవిధి. ఇది అనేక విధములుగ నున్నది, ఒక స్రీ నొక పురుషు 

౭క న్న్న నియమము. మొదటినుండియు నున్నది కాదు, ఒక grees 

"టెకహ్క స్త్రీలును, ఒక కత! బెక్కు_రు మగలున్కు ఉండునాచార 

ములు అనేకానాగరకజనులలో నున్నవి, బహుపతిత్వేము (Polyan_ 

dry) నాగరకజాతులవారమెన మనకు నెంత యసహ్యాక ర ముగ 

నున్నను భూలోక మునం దీయాచార మ నాదిసిద్ధముగ నున్న జాతులు 

కలవు, సీంవాళ్లమునందున్కు తిబెత్తునందును, నీలగిరి పర్వత మునందును 

-ఈ౭యాభారముగల జాతు లున్నవి. ఇట్టియాచార మున్న చోట సాధా 

ర౯ాముగ నొక్క స్త్రీకి నున్న పెక్కురుమగ లన్న దమ్ములుగ నుండు 

౭ుద్కు అనగా పంచపాండవులవ లె నన్న దమ్ము లందణును ఒక్క 

(లం! సెనిమిట్లుగ నుందురు. నీలగిరి ఫర్వతేముమో (ద “తోడా” లను 

-వెరాటుజాతివా రున్నారు. అన్నదము శిలలో నొక్క_(డు వివాహ 

మూాడిన స్రీ యందబుతోో డ[బుట్టి న వారికిని సెండ్లా మగును, ఒక 

అన్న దము లెనను 

అరుదుగ ఫిన్న 
కు ండాముగలవా రందటును సాధారణముగ 

2జకప్పుడు వారొక (,_కుటుంబములోేనివారుగను, 

ములోనివారుగనుగూడ నుందురు, టి 8 బుట్రినకి ల్లలకుం | 

hears సనా క కిని సమాన మెనహక్కు.గల వివాహమందు ఇద్దజీసంపాదననయు, 
దం డ్రి మెొవం డని నిశ్చీయముగ6 'దెలియుటకె యా,న్ర్రీ 'గర్భముతో 

నున్నప్పుడు ఏడవ నెలలో నొకయుత్సవము చేసెదరు. అప్పుడు 

ఊానిమగలలో నోక్క_(డు దానిచేతికి నొక చిన్న విల్లును, అంబును 

ఉఆఇ-చ్చును, అ ట్రిచ్చినవా. డప్పుడు పుట్టుశిశువు నకం దం డ్రై, మగ 

లందజు నన్నదమ్వు లె నప్పుడు "పద్దన్నయే ము! విల్లు 

చన బు నిచ్చును. ee - 

ఎటుకలవాండృలోేం గూడ నొకవిధమైన బహుపతిత్వము 

కాలదు. మా న దొంగతనము చేసి కె దునకుం బోయిన 

ఆమెొడల నాకాలనుం దది నుజియొకనితో 6 గాం ాంపుర ముండవచ్చు ప తిరిగి 

చయ గండు రాయగానే యిది వాని చేరును, 

కొన్ని జాతులలో వివాహము. చేసికొనిన ర్రీ ెనిమిటినె లవు 

"లేక యన్యపఫురుషునిం బొందుట తప్పుగా చెంచినను, భర్రయనుజ్జ 

వదసి యట్లు వేయుట, “ఇని అవివాహిఠక్ర్రీలు తమ కిచ్చవచ్చినట్లు 

జవ ర్తించుట గాని తప్పుగా నెంచరు.. న్యూజిలండులో ను 

ఈ త్తర-అరాకానులోను కర్తే ర_అమెరీకా, 

కొని పొదలచాటునను, 

నుధ్య-అ మెరికాల. 

ఆనాగరక సంఘము 

యం దుందు మోటుడాతులవారు కన్య స్వేచ్చగా దిరుగుటు తప్పుగా 

అవివాహిత రమైనక న్య యెవరీతోను సంబంధము 

కా దని (బ్రజిల్ దేశజు లనుకొనియొ 
చెంచరు. అట్లు 

లేకుండ నుంజేనేని యది రూప సి 

దరు. మెలనేషియాదేశమందలిజను లా తమమంటికి వచ్చినచుట్టముల 

యొద్దకు. దమ భి "ర్యలం బం పుదురు. 

మాటుజాతులలో ౬ గొందఆు తనముతెగవారిని వివాహ మాడు 

దురు. కొందటు వీబుతెగవారిని గాని వివాహ మనాడరు, మొదట 

చీలుతెగలనుండి యాండువారిని ఎత్తుకొనివచ్చి బలవంతముగ వివాహ 

మాడుచుండిరి. 
ఇట్టి 

యాచార మింకను అనాగరకజనులలో( బెక్కుచోట్ల నున్నది. ఈ 

శతె*వారు ఆ తెగవారీతో నే సంబంధబాంధవ్యము చేసికొనవచ్చు నని 

యున్నచోట నీతెగలోని యాతరముఫురుహు లందటికి ఆతెగలోని 

యా తరమునందలి స్రీ లందును *పెంజ్హాలుగ నుందురు; అనగా ఈ 

తెగలోని యిస్థము వచ్చినముగవాండూ ఆ తెగలోని యిస్ట్రము వచ్చినంతే 

మంది స్రలను ఇండి చేసికొనవచ్చును. ఇట్టియాచార మా నస్ట్రే లియా 

జనులలో నున్నది. సుమ శ్రాద్వీప మునందుం గొంత కాలము. క్రిందట 

జగర్, అంబెల్ అనక్ , సమవడో ఆను మూ6ండుపవిధములయిన వివా 

హాము లుండెను. మొదటిడానిలో - పురుషుండు తుని కొనును 

శండవదానిలో ఈ పురుషుని గోనును మూ6౭డవచానిలోో (త 

ఫురుషు లిద్దటును సమానమైనహకుు.._ కలవా నై యుందురు. మొదటి 

వివాపాపదతి మన దేశమునందును కలదు గాన దానిని వర్ణి ౦పనక్క_టి 

లేదు. శెండవదానిలో పిల్టతం డి అల్లుని కొని తెచ్చును, వా డప్పటి 

నుండియు భార్యకుటుంబముబవా౭ డే యగును.  వానిసంపొదన 

యంతె యూ వానిమామగారి శే చెంయను. వాడు మామగారికుటుంబ 

మువా6 డను, ఇది యొక విధమైన యిల్బ్హంటము, భార్యాభర్తల కిద్దటి 

దీనినీ మనవారు రాఠుసవివాహ మనిరి. 

అప్పులును ఇద్దజికీ సమానముగ వచ్చూను. భార్యాభర్త లిద్దబును విడి 

పోవలయు నన్న సొత్తును సమానముగ( బంచుకొందురు. ఇట్లు అనాగ 

రకజాతులలో బవాహ కలతలు "కుక్కలు గలవు, ఇ వన్నియు, 

SFG RE చేసికొన్న వివాహముశే కాని యిందు సౌ శ్రి ఏక 

ప్రేమ యనునది కానరాదు. యని సాధారణముగ దొసిగ, పని 

కం, భోగ స్రీ గం జూవెడరు. కావున నాగరకవివాహములకున్ను 

అనాగరకవివాదాయులకన సాతి తపక పే పేమ యనునదియే "భేదము, 

ప --- వెట్టునిడ పొదలచాటు మొదట నారణ్య 

కునకు నివాససానములు. గుహాతే వానికి 'బెద్దగ్భహములు., ముదటు 
9 . 

మానవుడు గృహనిరాణ  మొతఅ్హుయంయడకు,. శెండుమండలు పెట్టు 

గుహాలలోేను కాంపురముండు మిక్కిలి 

నికృష్ణజాతులవా రిప్పటికిని చెకర్కు_రు కలరు, ఈ స్టితినుండి లంబాడీ 

గుడి ౫ సిలవణకు వచ్చుటకు మానవజాతి కన్నియో (On పట్ట 
యుండును, .వృడ్రంగముకుద్య సాధ్య 'మగువజకు మానవు లారణ్యక 
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అనాగరకన 

స్టీతిలోనుండి యీోావలీకి నచ్చీరి, 

జాతులవారు మనదేశ మనం అ ఉన్నారు. 
నో 

లా జాతివాండ్ర, 

ఎఖుకలవాం డృ 

బోధపడదు. ఇంగ్లే కట్టకొనుటకు వేతం గానప్పుకు పట్టణాదు లనా 
గరక జాతివారి కుండశేర వని వేఖుగం జెప్ప నక్కజలేదు. మిక్కిలి 

కాకర కార్య థో నున్న యారణ్యకు లొక్క_ చోటను పట్టుమని 

పదియేం డ్హుండరు. ఎచ్చట వారికి భోజనపదార్లములు దొరకుచుం 

డునో యచ్చటికి. బోయి కొన్నిదినము లుంకి మణయొకచోటికిం 

బోవుచుందురు. కావున శాశ్వత మెనపల్లె నిర్మించుకొనవలసినయావ 

శ్యకము నాండృకు లేను, వొన్తురిగాడెములు, ఎటుకలగా టెములు 

'తెలులసటేశమునారికి6 చెలిసినవియే. ఈ గహాడెకు లొకప్పు డక గ్రాను 

మువెలుపలన్కు మటణియొకప్పు డింకొకగ్రానుమువెలుపలను గాన 

వచ్చుచుంనును. . 

మతేము :.__- 

మత ముగాడో. గుమ 

ముగ నకివృద్ధి మొన 

దెయే.  అనాగరక 

జనులకునుు నాగరక 

జనులకును దుస్తులను 

గుబీంచి యెంత ఛేవ 

ముండునో మతమును 

గుళలోంచి౩ము నంత భేద 

ముండును, మిక్కిలి 

సథుదశథ లో నున్న 

కొన్ని జాతులవారికి 

మతీకల్చ్పన లే లే వని 

కొంచటబు సి 

యందును గుణించి 

గ్ భధ కారులు 

భిన్నాభి షా పాయు లె ఓ యున్నారు. పకుదళీను నిడిని కం చెము ఎపెకీ 

వచ్చినవారిలో, రూపము లేని కొన్నితం ద దేవతలు తనుకు 

గిడు చేయు ననియు, వానిని సంసోవ. పెట్టి యాకీడును తప్పించు 
క్రొనవలయు ననియు, 
తిరుసచుండేద రని3యు6 గల్పనలు కల వని మనకు గానవచ్చుచున్న ది. 

తనకు సంభవించెకియాపడ లన్నియు స్వాఖావికముగ వచ్చుట లే ద 

నియు్కు ఏదో బేవతయొక్క_ పృభావమువలన వచ్చుచున్న వనియు 

ఆరణ్యక: డనుకొనును, అందులకై జ్వరమున కొక చేవత, దస్తున 

కొకదేవత యున్న చని కల్పించుకొనును. అయే వృషమున కొక 
దేవత, 

లో 

ఇండ్లు అనుటకు వీలు లేనట్టి 

మిక్కి_లి చిన్నవియైన కప్పులను నిర్మించుకొని కాంపురముండు మోటు 

౧కి సెలను జూచినంగాని వారి గారి ర్ 

అడవిజా తులవారు 

చచ్చిపోయిన తమప్రూర్వులు దయ్యములై, 

వగ లెక్క_ పెట్ట లేరు. 

దలీ ముప్పదెమోటుజాతులవారిభొవలను శోధించి అం 'ెవరికిని 

గుట్ట కొకదేవత్య వాన కొకచేవత్మ ఉఊటుమున కొకదేవత | * నాలుగు” కంక నెక్కువ లెక్క. పెట్టుట వేథంగా దని ఇెప్పినాండు, 
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కల దని తలంచును, ఇట్లు చెడ్డ గా గానవచ్చునానికిని, గొప్పగ 

గానవచ్చునానికిని పృతిగ నొక్కా_క దేవత పుట్టును. మానవుండు 

తనయం దున్నగణము లన్నియు ఈ దేవతలం దారోపీంచును, ఆదేన 
తలను సంతోసపెట్టవలెన్కు వానికి మాంసము పెట్టనలెన్కు కల్లు 
పోయవలెను. పోంగాంబోంగా నివియే ముల్తేలమ్ల పో లేరమలుగాను, 

జాతరేలుగను మాటినవి. ఇట్లు మొదట ఇెడుదేవతీలు ఫు క్రైదరు. 

తరువాత మంచిదేవతలు ఫుస్పైవరు. వీరు వారు కలసీ యధిక మైన 

తోడనే ఏ రందటు నుండుటకు నొకతావు కావలనీవచ్చును. అదియే 
తరువాత స్వర్ణ మగును. ఈలాగు మిక్కిలి స్వల్చమునుండి మతకల్ప 

నలు ప్రువృద్ధ మగుచుండును, ఏశశ్వరకల్చ్పన యెన్నియోయుగముల 

తేరువాత( గాని పుట్టదు. అనాగరకసంభఘమువారు సాధారణముగ 

దేవత లని గుట్టలను చెట్లను మృగములను పూజించు చుందురు. పయో 

నములు 'ముదలయినవానిని నమ్తునురు. మానవులు పుబాలుగను వేటు 

మృగములుగను మంత్ర, బలమువలన మూయిదు రని తలంగురు, 

ష్స్ వికాస 

ము  ఇస్పుడు 

భూమిమిో దు నున్న 

యనా*గరక జాతులు 

రొ స ౬0) వ్ హు యమై 

మిక్కి లీ నీచావస్థలో 

నున్న వని చేప్పనలసి 

యున్న ది. విది బుద్ది 

వైభవము వీరిఫాన. 

వలననే తెలియ. 

గలదు, కంటికిం గాన 

పచ్చెడ్ "సెక్కు పదా 

ర్థమలకు బెళ్లున్నను, 
5 | య. | కనులకు గానరాని 

గ్ న్ ల. వాచకపదముల కు 

గొంది భానల 

యందు. చేశే లేవు మనమలేభానలో ఎట్టి నల్ల మొదలయిన 

రంగులకు బదము లున్నవి కాని * రంగు "నకం బదము లేదు, టాస్ 

మేనియన్ భావలో వేటువేటుశెట్లకుం 'బేళ్లు గలవు గాని * చెట్టు నకం 

శీత లేదు. 6 మృదుత్వము కాఠిన్యము, వేడిమి, చల్ల (దనము ? 

మొదలయినయరములసదములు లేవు. ఏ జాతివా ఇన్ని యం'కెలవజకు 

లెక పెట్టంలరో తెలీసికాన్న వారియనాగరకతయొక్క_ మానము 

మనకుం 'దెలియలగలదు.  ఎస్కి_మోలు అనువారు పదికంకు నెక 

శ్రాఫష్ట అనుశోధకుండు ఆ స్టలియా బేశనుం 



వేర 

శేప్యార్మ్క_ర్ అనువారు శంటికంశు నెక్కు_డులెక్కు_ల నెజుంగరు. 

ఊట అనవలసివచ్చినప్పుడు 6 ౭ం0డునొకటి *, నాలుగు అనవలనస్ి 

నచ్చినప్పుడు “రెండు రండు” అని యందురు! కావున నిట్టి వారిబుద్ది 

యింకను వికాసము. జెందక 'చాల్యావస్థయం దున్న దని చెప ప్పవలెను, 

మాటలాడు భాపయొక్క_య్ము లెక్కి_౦ంచునం కెలయొక్క_ యు 

పీతి యి టుండ్క, నిక నీజాతులవారిలో వ్రాతే లే దనియు, గ్రంథ 
యి (౧ 

ములు లే వనియును వేటుగం జెప్పవలెనా * వ్రాత లేకపోయినను, 

కొంచెము అధికలగు అనాగరకజాతులవారు తమయుద్దేశమును చిత్ర, 

ముల ద్వార మున గొంతవబికు 'దెల్బెదరు. 

సటుంబము:-- శ్రీ అనన గుటుంబ మేర్చ 

డును, ఫూర్వము కోటుం బములు స్రీ పృధానములు, ప్దప కము 

ముగ బురువ పృథధానము లయ్యొను, స్రీ పృధానకుటుంబము Grail 

నాకుటుం బములో నిజను లాకానోొక స్క్రేకిని, దమకును గల న 

వలన6 గలసియుందురు. వార సత్వము మొదలైన వన్ని యు "ప నను 

సరించి వచ్చును. మానవుల యాదిమదళలోను, నివాహబంధ నములు 

దృథము కానపుడును సంతానముయొక్క_తం టి యెవ6 డయినది 

_ నిశ్చయముగా. దెలియదు. తల్టీమాత్త్మృము తెలియును, కావునం బిల్ల 

లను పోసించుభారము తేలి ని మీదను; RRS hia. 

మశె ఆర్చి పెలగో దేశమందలివారు మిక్కిలి కని స్టావస్థలో నున్నారు. 

ఒక ప్రరు షుండు, ఒక స్త్రీ యరణ్యాయునకు( బోయి పొదలలో. గాంపుర 

ముందురు, పిల్లలు పుట్రినత రువాత షిల్ల లు కొంచెము పెద్దవా రగువణు 

కును వారు కలసీ యొకచెట్టు కీ కీ ౧ద నుందురు. చెట్టునకు ఒకవిధమైన 

ఉఆయ్యెల వే, వ్రేలాడణగట్ల పీల irs దానిలో తప రాత్రి, ఫులులు 

మొదలె నవి రాకుండ నిప్పు ముట్టించి యుంచెదరు, 

కొంచెము పెద్దనా రై నతరువాతేను తండి డో ముష్ట్రమువచ్చిన చోటికిం 

బోవును, తల్లి పిల్ల లను ెంచును. ఆ అ ఆ సే లియాదీవుల 

లోను ఇ పిల్లలను తల్లి, షేనమామ “పెంచుదురు, ఉత ర_-అమె 

రికా యందును ఇట్టియాచార మే కలదు. హిందూచేశమందలి నాయ 

పల్ల లు 

రుజాతివారిలోను "ప్రీత్రథానమైన కుటుంబప పద్ధతి యే అమలులో 

నున్నది. అచ్చటికుమారునకు తండ యింటి శే పేరు రాదు, తండి 

సాత్తు రాదు, మేనమామయింటి₹ో సప వచ్చును,  మేనమామసాస్త్రే 

వచ్చును: _ ఇట్టికటుంబమును తార్ వడ్ అందురు, - 

వివాహ బంధనములం దృఢమై జాతులలో. పురుషు ప ప పృధానకుటుం 

బము లేర్చడినవి. వీనిలో6 బురుహనిబట్టి కుటుంబ. యేర్పడున, 

ను థను ఇట్టివియే మనకుటుంబములు, . 

సంఘము సంఘ: మనంగాల గొన్ని కుటుం బములు స్వసంరక్షు 
ణార్తమె కలసియుండుటు, మిక్కిలి. ప్రారం భావస్థయందు నేకుటుంబ 

E మునకు స శాకుటుంబ'మే విడివిడిగా నుండి స్వేచ్భాచారముం జేయును, 

a) సింహాళమునందలి వెడ్డా లనంబకంజాతివా ఛెవరీకి వారు వేటువేజుగ 

నుందురు ఆ మెరికాఖంధమందలి “టాస్ మేనియనులు ? అనుజాత్తివారి 

అనాగరకస 

గులం, ఆం భు 

సంచారము - ల జేయుచు నిలీచిపోయినదేశములకు కళింగ... 
| దేశము, 

pana తలలు "పములనామము శే వాడెదరు. 

'! మద కులు అనయా మద్ర, దేశము? కళింగులు అనణా కళింగ టేశమ్యు. 

౦ఘము 

లోని వేణు వేజుకుటుంబములు యుద్ధసమ యమునం గలసీ యొక నాయ 

కుని శీర్పటుచుకొని వానియాజ్ఞలో నున్నను ఆపని యైనతో డే 
యేకఘుటుంబమున కా కుటుంబము స్వతం తే మెవోవును, కాని మటే 

మయొకజాతివారు ప్రక్కను జేరి శత్రువులుగా నున్నప్పుడు స్వసంరక్ను. 

ణార్గ మె యీచిన్న కుటుంబము సేయు జేరి యొక సంఘము 

స (| వచ్చును. ఇట్లు కాడి యొక్కని నధిపతిగ నేర్పజుచుకొని 

వాని మహ తీ మెల6గుదురు. ఇట్లు సంఘ యుగా చేర్పడువారు 

er ess నొక్క_తెగవా రై యుందురు, ఇట్టస సంఘములో ( బెద్ద 

ెద్దకుటుంబము లుండును. ఆ pres కధిపతి తం డ్రె, ఆతని 

కుమారుల మనువులు మొదలయినవా రందటును అతీ నియాజ్ఞలో 

నుండవలయును. ఆ కుటుంబమునకు నాత6ం డొకవిధమెన రాజు, 

అనాగరకసితిలో నుండువారుగూడ తమస్యాతం త, ్యమును 

కావాడుకొని పరులస్వాతం త్ర, స్రమనకు భంగము రాకుండ6 బన 

_ర్థింపలల రనుఓకు ఖురాసానులోని దేశాటనజీవులెన కొన్ని మోటు 

జాతులు నిదర్శనము. వీరిలో నిప్పటికిని ఒకరాజు గాని, సృభుత్వయ 

గాని గానరాబదు, సమానులు“ సే యుందురు. వీరిసంఘు 

ములు చిన్న చిన్నవి. క్ న్ని ముప్పదెకుటుంజ ములకం కు చెక్కు._వ 

యుండవు. కొొక్కు_ముసలివాయడు నేతగా 

నుండును. అత(డు సలహా చెప్పువాండుగన్వు తగాదాలు నచ్చినప్పుడు 

తీర్చువాండుగను ఉండునేకాని యధికారీగ నుండండు., ఇతనికి గొంత 

జీత మిచ్చెనరు. ఇతండు పూర్వాచారము నుల్మంఘీంపండు, “మా కధి 
కారులు లేరు. మా కధికారులతో య బని లేదు? అని ఖురాసాను 

లందురు. పరులను బాధపెట్టి వారీమోంద నధికారము చేయవలయు 

నన్న పృవృత్తి ఏరకి లేదు. ఇతరులస్వాతం త్ర, మునకు వి రెన్న (6 

డును భంగము కలిగింపరు, అంత్యకాళ్య తగ్గి నకొలందెయు మానవ 

జాతికి దమకం కె దకు_వ జాతులవారీని వశప పబుచుకొని తమ 

చానిసలుగ నుంచుకొని వారిని కస్టపెట్లి తాయ సుఖపడవలయు 

ఆందబటును 

జకొ్క్కాక సంఘమున 

నన్న యిచ్చు. పుట్టును, ళం 

ఈసంఘములు మొదట, నొక్కచోట సిరముగ నుండునవి. 
కావు, తమ కాహారము పశువులకు ముంత యెచ్చట దొరకునో = 

యచ్చటికి బోవుచుండెను. మనదేశమందలి లం బాడీలును అప్పు 
డప్పుడు గుణము. లెక్కా. తిరుగుచు, 'చిన్నకత్తులు మొదలెన 

వముచుం చెనులస దేశమునకు వచ్చుచుం డెడి - లంబాడీలవంటి. 

ప ఇటువంటివే, కొంతకాలము గడచినతరువాత . నిట్టి 

| “జాతులు సంబారమును మాని యుకానొక పృ దేశమున శాశ్వత ముగ . 

వసతిచేయును. అప్పు డాదేశమునకు w= పేరు వచ్చును, కాళిం 

ల్కు ద్రావిడులు మొదలయినజనులు మొదట పుట్టిరి, వారు 

ంధ్ర, చేశమ్ము ద్రవిడదేశము అని కీళ్లు వచ్చెను, సం స్క. 

 ఆభాసలో .. 

టో 



DTS SPW 

ఆంధ్రులు అనయగా ఆం (ధ్ర చేళము అని యర్థము, ఈవిధయుగ నరణ్య , 

మునందు6 అం కా యో! గొప సత (గా/,నుములును, 
పట్టణములునుు దేశములును పుట్టు చున్న వి, 

[5 వేం. ల్ల 

_అనాగ్నగోరన్ కా గ పూ, ౫1౦౦-౮౨ లలా గీ oa 
తత్త్వవేత్త. ఇత ఢాసియామైనరులోని శ్లేకో మేనెయనుపట్ట ఆము 

నందు శ్రీః ఫ్రా. 00 సంవత్సర ప్రాంతమున జన్ఫిం చెను. లోల 

'రో౬.౨ ప్రాంతమున న నితడు గీ స గ్రీ సుటేశఫురా జధాని యగ ఏ'భెన్చుపట్ట 

_ఆమునక్రు. పు ముష్పదిసం వత్సర ములవటుకును అచ్చట'ే యుండి 
తన విద్యామహిమచే మిక్కిలి కీర్తి వడసెను పెరికలొ, యురి 
మెడ్ అనుపండితు లితనిశిష్యులు, సా కెటీన్కాడ నికనిశిష్యం 
డని కొందజణయభి ప్రాయము, జ్యోతిమళ్యాస్త్రమందును, గణిత శాస్త్ర 

మందును ఇతండు "పక్కకి విఖ్యాతి చెందుట రే కాక తత్ర త్ర షవిచార 

రీలు డనియు, 'సడాభార సంపన్ను 6 డనియు మిగుల. బూజ్యత వడ 

సిను, వాడుక లో నున్న మతముల నపహసించె. నన్నయప రాధథము 

మోపి యితని ప నొక చఖి మోగము తెచ్చిరి. కాని యితని శిష్యుల 

డన పెరికల్బుయుక్క గ్రావ కత మహిమచే నితడు నిర్హాోముం డని 

విడువ(బడెేను, ఏథేన్సులో నుండుట మంచిడి కా దని యోత 6కు 

(కీ పూ, ర3ళ-ళ3 క ప్రాంతమున ల్యాంప్ స్యాకసుకు. బోయెను, 
అచ్చట యిత (డు డీ ఫూ, రీ౨౮ ద్రాంత మున 

ఇతనిసిద్ధాం తానుసారముగా | బృపంచమండలి భూతసంఖ్య 
నాలుగు "గాని, అయిదుగాని కాదు, అదె  యసంఖ్యము, నొలు 

anal యసంఖ్యవస్తుజాల ముత్పన్న మె మైన దనుట. 

య'సంగతము.. | వన్నియు ననాదు లసవచ్చును. మొదట నివ 

న్నియు నొకదానితో నోకటి కలసి వేలువేలుగ సశ్షీందుటకు వీలు 
లేకుండయగ నుంజెను,. కోని గతి( Motion )టాపమె _ చైతన్య 

మందు6 బృవేశించ్చి పీని నన్నిటిని విడందీసి సృష్టియొక్క_ త 
గారణ మయ్యెను. ఏ వసు స్తువును నళింపదు, “చావు ' అనయా ఒకచోట నంతవజకు. గూడియున్న వస్తువులు వే జగుట. పుట్టుక 
యనంగా. నంతవజుకు వేటుగ నున్న వస్తు సువులు కల నూట. 

అ నాగ్జిమ ందర్ — గ్రీకుత క్త త్హ్వవే శ తలలే నితండు 
శండవవాండు. ఖ్ పూ, ఒంం సంవత్సర ప్రా ప్రాంతమున నితండు ఫుస్తైను, 
క్ర వూ, ౫5 2 బ్రా, ౦తేమున జనిపోయెను 

కాని iy నితనిసి సీన్టాంళసునన: చాల _శేదము. కలదు. 

లీస్ సిద్దాంతమల కననంన జల మొక క్కటియే, యూాళ్ళష్టి 
" కంతకను నాల న య. 

గీరి శేషు. 

చేరు సుదత్తుండు, 

ఇతని మతమునకు 

వ్ అయోనియక్ త్ర శ్రోజ్ఞానపంధ యని 1 పేరు. -సువిఖ్యాతత తత్త్వవేత్త త్ర 

యగు కోనీ ఛేలిస్. అభి బ్రా పాయ ముల నితండు కొంతవ అ కనుసరించెను, - 

దివ్యమగు తోట. సిద్ధనుయ్యెను, 

కః 

అన్నా మందర్ దీని కొప్పికొనండు, పృథివి, అగ్ని, జలము- 

ఈ హా! చేడియు నూలత _ల్ఫము కాయజాల దనియు, నీ 

మూంటికి నతీతమైయున్న సర్వవ్యాపి యగు * అనంతము? అనునదియే 
యా మూలత త తే ౪ మనియు నీత్రని సిద్దాంతము, థ్ పృథివి జలము, 
అగ్ని _ ఇవి యన్నియు నశ్వరము నో పదార్గము లే, మూలత,. త్ర ము 

నాళనరహితము. _ఆడిరహీతము. అట్లగుట నీమూంటిలో చేదియు.. 
మూలతే_త్త్య మెయుండుట కవకాశము లేదు. నీది నాశరపాతమో, 
సచి యగమ్య మో, ఏది స్వయంభూత మో యది అనంతము. ఆయనం 
త మే మూలత త్త న్రము. మూలమునన్వే ఆ యనంతమునకు 6 

గల వాలకళ కి కి( Directive Power Ros యో 'సృష్టికార్య 

మంతయు das = అని యతనివాదము, 

దొని 

వరోపాఖండమున వ్యా ప్తమయివయున్న ఈశ్వర విపుయక మగు 

సిద్దాంత మునకు అనాగ్గిమందర్ సిద్దాంత మె యాధార మని కొంది 

యభిప్రాయము 

జగదుల్చేత్తివివయమున మొదట నక్షత (త్రములు, తరువాత 

పృథివి పిమ్మట సముద్రము అటు పని కక్కిన ప్రాణీకోటియు 

సృజింప(బడిన దని యితని యభి పె ల ప్రాణికోత్రలా ముందు 

మానవులు తరువాత మిగిలీనవియు ad 

ala గుండ 

అనాతనర౦ --- తూర్పుగోదావరిజిల్లా అమలాఫురము 

డృమగా నున్న దనియే యితని యఖిప్రాయము,. 

తొలూకాయందలి జమికొడారీ గ్రామము. జనసంఖ్య 39,0౮2 

(౧౯౨౧). 

అ సాథపీండ దు(టు వా శాక్యబుద్ధునికి సమకాలిక 

డేన యొకకోమటి. శౌవృస్తి నళ పట్టణ మిత నినివా పాకు. ఇత నిఅసలు 

సుదర్తుడు a ధనవంతుడు ఊదారుఃడు. నిరు 

"పీదలె నవారీకిి దిక్కుమూలినవారికి నితడు దూపినయా దార్యమును 
బట్టి అనాధథిపిండదుC డను]. పీరు వచ్చినది, బుద్ధ దేవురడు రాజగృహమున . 

నుండినకాలమునచచే యతనిని గన" సికిం గొనిరవలయు నని సుదత్తుండం 

ఎక్కువగ 6 బట బ్రయల్నిం చెను, .ఆకాలమున చా శావసి పినగర మున స సన్నాాస 

లుండుటకనుకూలమగు |పృశాంత మైన చో చేయు లేకుం డెను, బుద్ధుని 

యాజ్ఞ షే పె సుదత్తు( toe దర్చివేయ వలయు నని ప్రయత్నించేను, 

కాని “యప్పటి శ్రా, శా వ స్టిరాజగు ప, నేనజిత్తు అనాథపీిండదు(డు నిర, ంప( 

బోవు నుద్యానవనమునకో నక సలమును . చులభముగ నిచ్చుట 

కంగీకరింప లేదు. ఎంతేసలము కావలయునో యంతను గప్పంగల బంగా 

రము తన కీయవలయు నని యతే(డు కోరెను, సుడత్తుండు దానికి చెను 
దీయ లేదు. తుదకు రాజు అనాధపిండదునికి బుద్ధుని పెం గల భక్తి 

కొచ్చెరువంది స్థలము నుచితముగ నొసంగివై చెను, తరువాత నందు = 
ఇతనిగ్భృహమున. . రీ 

సేనజిత్తు జిమ్తే ౫00 మంది శ్రాతలు. Po “చేయుచుండిరి, : 



వల 

ఏర్పజిచిన మటీయొక క్షేత్ర, ముం డెను, ఆ మేశ్ర, మునందుగూడ నటి 

యేర్పాటు లే యుండెను. రాజే క్ర త, మునం దిమ్య౭బడునట్టి యా 

రము విలువగలదిగను, ను క్కెష్ట్ర మన నుండినను భ్రాత 

లాహారమునువా త్రము గకొని దాని నారగించుట కోనాఢవపిందడుని 

గృహమునకు గాని విశాఖునియింటికి( గాని పోవుచుండిరి. ఈసమా 

వారము మొదట కోసలునకు చెలీయదు. ఒకొదినమున రాణ భోజన 

_ కాలమున నుపాహారదృవ్యము నొకదానిం గొనివచ్చి నేవకున కొసంగి 

దానిని భోజన శళాలలోని శ్రాతీల కిచ్చి రమ్మని యంపంగా సతండు పోయి 

వెంటనే మరలి వచ్చి భోజనశాలలో చెవ్వరును లే రని వచించెను. 

శుస్టింప Th బోయి రని 

డగ్షజి నున్నవారు వచించిరి, సృసేనజిత్తు భోజినానంతరమున 
దేశికునికడ శే. యిన్నిటిని మించినయాహోర మే దని యడుగగా 

మత్స గూపియాహార మే సర్వ శేప మనియు నట్టిమి శత్రు. జెట్టి యా 

హోర మిచ్చినను నది దివ్యభేజనమే యనియు6 బృత్యు త్తర మిచ్చెను. 

రాజు వారలంగూర్చి 

అంత 

అనా ధృ హ్యూ (డు ___ ధృత రా మని నూర్గురు ఫుత్రు, 

లలో నొకండు,. 

అనామిక --- చిటిశెన వేలికి పక్క నున్న (వేలు 

ఒకప్పుడు శివుడు ఈ వ్రేలితో చే బృహ్మదేవుని శిరస్సు ఖండించెను, 
అందుచే నిది యపవ్నిత్ర, = మెపోయొను. * కావుననే యజ్ఞాదికార్య ములలో 

వీనినీ బవిత్ర, మొనర్బోటడై దర్భలపవి త్ర మును దీనికి. జుట్టుదురు, 
ఈ వే, లీక సరన 'నెత్తరాదు, అందులకే యనామిక యని దీనికి = 

అనాయువు --- మాబుపేరు అనుగ, తండ్రి, దక్క 

మగడు కళ్య పుండు, పతి, 

అనా ర. ఫ్ = ఒక యువతి, అనార్మ_లీ యనుషే 

రెన్ని యో కథలలో నుదాహరింప(బడుచుండును, జహోంగీకు అనురాగ 

_ మునకుం చాత్రమెన యొకకాంత యని కొరదజ యభి ప్రాయము, 
3 అనార్కలీ oe పేరుగల యొకయందక తె రంజిత్ సీ We కుంప్రుడు 

కత్తెగ నుండిన దనియు, నామె (పింగల యనురాగమునకు స్టరచిన్నా 
ముగ నతడు లాహోరునగరమున 1 ఆ మెపేర నోకవిథి, గట్టింబె ననియు 
మజీయొకకథ సృచారమున నున్నది. అనార్కలి యనుశే పేరుగల వీథి 
నను సేంటికని కా ల గలదు. ఖ్ 

. అనా ర్యులు _ ఆ. ఆర్యులు కానివారు, Emme 
కున్సు వింధ్య పర్వశమునకును నడుము. నున్నప్ర ప,బేశ మారా సవర 
మనియు, నం దుండువా రార్యు లనియు, తదితర లనార్యు లనియు. 

'జెప్ప(బడుచుండిరీ, | హిందూ దేశమునందు నార్యులరాకక్రు పూర్వ 
ముండు మూలనివాసులను ఆర్యులు అనార్యు. లనుచుండిరి,' 

పారసీక, పౌళ్చాత్యు లనేకులును ఆర్యశాఖవాళే యనియు సిద్ధాంతీక 

re రంపయడినది,. కనుక్క ఈ wa జేరనివారిని ఇప్పటి 
పౌళ్చార్యులు అనార్యు లనియెదరు. 

ఇటీవల 

కతి 

యుండును, కండ్లె శెప్పలవంటి దళము లుండును,. సువ్పములు 
స్ న. పే 

అ నాధృమ్యండు- “అనాస 

చావా 
YJ 

ణల తెగలలో నొకచానికి పేరు. వీరికి బేసాయీ లనియు, మస్తాను. 

లనింయయు మజ రండు పేర్లు కలవు, దడక్నీఇగుజరాతు దేశపు టాదిమే 

నివాసులు వీరు. బరోడారాజ్య యునందలి నవసరీజిల్లాయందుం గల 
అనావల్ అను గ్రామము పేరును బట్టి ఏరి కీపేరు వచ్చినది, 

__ ఇని గుజరాతుదేశీయున నివసించు అనాకరల్ — * 

ఈ య'నా+వలులనుగూర్చి యొకచిన్నక థ కలదు : రావణనగ 

యెవోయినతరు వాత శ్రీ రాము డ మోధ్యకు మరలి వచ్చుచు దారిలో 

్ర న అ స అగస్త్యా శేమమునకుం బోనలయు నని వింధ్య పర్వత ప్రాం మున 

దిగను. ఆయన అచ్చట రొఐణవభధచేం గలిగినపాపమును బోయాొట్లు. 
కొనుటకె ప్రాయశ్చిత్త మొనరించుకొన(డల(చెను, కాని యచ్చట 

చాహణు లివ్వరును లేరు. అందు భ్ల్లు లే, అందుచే హీమాలయ 

A స వు _్రాంతే రు ననుండి _చబ్రాహణులను రప్పించెను, వాగు రాము డిచ్చిన 

దకీఇ గొనకపోవుటచే చై శ్వధర్మ మనుష్టించుచు నుందురుగాక యని 

వారి నతడు శిపించెను, కు యాయనానలంలు, 

ఇవి ముణియొకచిన్న మార్పుతో గాడ ఒకొ్క_క్ళ్కుచో వ్యాపి 

లో నున్నది : వింధ్యపర్వత ప్రాంతమున బ్రాహణు లెవ్వరును లేకుంటచే 
శ్రీ రాము6 క నాం విప్రులుగం జేసె ననియు, అయినను 
వారికి సంవూర్లమగు న్న మబ్బకపోయిన దనియు నీమార్చు, 

బరోడాలోని నవసరీ ప్రాంతమున విరు వి శేపముగ(6 గలరు. 

| మొత్తముమో(ద బరోడాలో పీరేజనసంగ్యా ౯౧౬. వీరిలో చేస్తా 
అలౌాలం భాభేలులు అనురెండు తెగలవా రున్నారు, 'జేసాయాలు 

hes ఈ కండు తెగలవారికిని చుట్టిజీకము కలియదు. 

అనాస (Pine apple — Ananas sativa) — ఇని 
యేకదళవీ జకములలో జేరిన యొక ఫలజాతి, € చొమిలియేస ? కుటుం 
బమునంద లి, . మ = 

అనాస మొక్క కుజుచ ప్ర, కము గలీగి భునూరు అర 

అడుగుల యొ తెదుగును. కాయ స్తన నీ పృకాండము నిడివిగ 
చనదిగి యాకాయను ఆకలమధ్యనుండి మె శకి దేల్బును, మొక్క_ మొదటి 
నుండియు సృకాండమునందునుగూడ పిల్క_లు బయలుదేరును, 

అ నాసమొక్క వేళ్లు సామాన్యముగ ౬-౮ అం, కంక లోతు నకుం గాని 

౧-౧౪౩ అడుగుకం కొ దూరముగ గాని వ్యాపింపవు, ఆకులు ౧౩-౨ 

అం, వెడల్పు గలిగి ౨-౫ అడుగులపాడువుండును, నారగలీగ కొంచెము 

దళముగ నుండును. _వానియంచులను వోండియైన ముం డుండును, కొస 
గూడ 

ఎజుపుతో 6 - గాని చేరనయాకకపచ్చవర్ల ము గలిగియుండును. 

ముల్లు దేరి. యుండును. ఆకు లించుక పసిమితో. గానీ 

పూవులు 
చిన్నవి, అవి గుండ డ్రమగంగాన్ని సనన కారాక గాని యుండు నొక 

మఫలమునకు పెభాగమన. నుండు కండ్ల లో. నమరి 

త్రిదళవలయము. ఆకర్ష కవలయమున 



ల 

పత్ర, ఘు అము ఇవి యొకవిధమగు నీలవర్ల మ గలిగి యుం' 

నాల లం ఆటు, అంజణాశయము పె కీలము మూండుగ6 జీలి 

యుండును, గింజలు చిన్నవిగను, బల్ల పజుఫుగను నుండును గాని 

తఅచు తప్పలుగ నుండును, కృత్కిమఫలము బాగుగ నెదగి నపుడు 

౬-౧౨ అం, నిడీవియు, ర-౬ అంగుళములలావును గలీగియుండును, . 

పండినపిమట పసుపురంగు గలిగియుండును, దీనిపెని పిల్క_వంటి తల 
యొకటి యుండును, తేజిచు దీనిచుట్టున్తు కాయెత్తిమెననుు కాయ 
దిగువనుకూడ అనీకములగు చిన్న చిన్నపిల్క_లు బయలుదేరును. 

అచాాసకు 

క్రింను దెచ్చి రని తెలియుచున్నది, హీందూదేశమునుండి యిది సనా 

ఆ 9 మొదలగు ప్రాచ్య దేశములకు వ్యాపించెను, 

అనాస మొక్క 

ఇపు డిది అనేకోన్ల చేళములందు సాగు చేయంబకంచున్న ది. 
హొవాయిదీవులందును, ములయాద్వీపకల్పమునను విసారముగం బెంప(బడి 

_ యచటనుండి తాజాపండ్లును నిల్వచేసిన ముర బ్బ్చాయయును మిగతచోట్ల 
కసనుతి యగుచున్న వి, హీందూచదేశమునం దీప పండ్లు వంగదేశీమునను 
బర్మాలోను, అస్ఫాయునందును విరివిగ సెరుచేయణుడుచున్న వి. చెన్న 
పుకీళాజధానిలో నీనిపంట _పడునుటిసము ద (్రుతీరమున ki 

అ మెరికాఖండపు ఉన్గ్లభాగములు (బహుశః 

బ్రశిల్ దేశము ) ఆదిస్థాన మయియుండు నని యెంచయబకుచున్న ది, 
అ మెరి కాఖండము కనుంగొనంబడినపీమ టనే యీూమనోహరమగు ఫలజాతి 
యితరఖండవాసులకో ony మయ్యెను, ౧౫౧౩. _వ సంవత్సరమున 

గాన్ కేటి హర్నాండెజ్ (౮౦౫౦6 Hernande}j ) అనునాత (డు. 

పృఢథమమున నీమొక్క_ల నై రోపాఖండమునకును, పిమట నచట. 
ry ౧4౯౪౮౪ -వన 'సంవల్సొర మున పోర్చుగీ స సువారు పంచా జేశీమున ' లందు(౧హాడ పెరగను, ఇది సగటుఊమ్లత “ ఫారికాహీటుి ౬౨ “లు 

గావు నాంటినచోటనుండి 

5౭ 

ఆంధ్ర, దేశమున సింహాచలముపెనన్సు 

కొంతవజకు పండింప(బడుచున్న వి. 

పాలకొల్లు వంత ములందును 

_. లెలు/సజిల్లాలలో వీస్తారముగ 6 బెంపంబడుచున్న 6 దేశవాళీ 

రకము ఆకులందు విస్తారము ముండ్లు గలిగి చి న్న కాయలను గాచును 

కాని మోటయినదియు, చాగుగం అవత. శ నై యున్నది. ఇది 

గాక సిలన్క్ ఢక్కా, సల్మ 6 రకము లాయా ప్రాంత ములందు ప్రసిద్ధి 

వ౫సియున్న వి, ఇటీవల కన్, కయన్ని హ్యూ మొదలగురకము ఫీకర 
చేశేములనుండి తేంబడి అచ్చటచ్చట. సాగుచేయ(బకుడున్న వి. కడపటి 

రెండురకములును ఆకులం దంతగా ముండ్లు లేక "పెద్దకాయ లను 

గాచును. సింహళేమున నొకప్పు ఓ "కక్యూరకపు కాయ ౨౦౮ పౌనులు 

తూంలగెనంట, కాని యారకములు దేశవాళీరకములంత మోటయినవి 

3, 6 'సంవత్సర ముల కొకసారి తీసి 

కొత్తచోట నాంటు చుండవలెను; లేనిచో వ్షీశించును. 

అనాస ఉప్మ్య్వమండలవాసీయయినను క్ర ంచిన్నూత్థినో న్య దేశము 

మొవలు “ఫా? జా ొం లవజకుC గలప్క చదేశయులందు జయ, పృదముగ 

| Maga ౧౦౦౦ - ౨౦౦౦ అడుగులఊాన్నతముగల 

(ప్ర, దేశములు దీని కనుకూలములు, కాని, సము, పుమట్టమునుండి 

TI అడుగులవజకు ఊన్నతముగల ప్ర, ప జేశములదదు.నె సతమ ఇది 

పెంపణుడుచున్న ది. వర్గ PES నిది వాల "హెచ్చుతస్టల 

నోర్చును. CD ఆర, మొడలు ౧౦౦ అం, వజికును గురియు ప ప్రదేశ 

ములం'దేది ఎురగు మన్నది. 

అనాసతోంటలను నాంటుటకు ఆగస్టు, సె ఫేంబరునెల లనుకూల 
ములు, అప్పటికి కాపు ముగియును గావున నప్రజే తోంటలలో ననవ 

| సరములగు పిల్కు_లను దీసి మరల చాట వీలగును, పేల్కు_లం ముందు 

లభించుచో జూన్, జూ ల చెలలలోయసాడ నాంటవచ్చును, 

అనాస పలువిధములగు చేలలలోే పెరగును, నీరు సులభముగ 

వడియుట యీ అనాసకుం దగిన చేలలముఖ్యలకు ణము, కావున నిందుకు 

ఇసుకగరువులున్కు గరుములును తేజచు ఎన్నంబడుచుండును. సేం చ 

యపదారము హెొచ్చుగ నుండుటచే క్ త్తేగ నడవి నటికి సాగునకు. 

డెచ్చి నెనీల వీతోయలకు. Ey జిగురుెనీలలో కాయలు పెద్ద 

విగ ఎదిగినను రుచిమంత ములుగ నుండవు. ఏమాత్రము చౌటికొడి చేల 
యైనను. దీనికి పనికిరాదు. 

అనాసతోంటలను ఎండలు తీవ, ముగ లేనిచోట (వ, ల్యేకముగ 
నాటుట మంచిది, ఎండలు మిక్కు_టమున నుండుచోట్ల నీతోయటలలే 
నచ్చటచ్చటను, చుట్టును అరటి మొక్కలను నాటుట మంచిది, సింహో 

చలమున నీతో(టలలో పనస్క మామిడి జీడిమామిడి మొదలగువాని 
నాయి యవి కాచునప్పటికి అనలా ౧౦ 'సంపత్సరములయినపిమట 

అనాసతో, (టను దీసివేయుదురు,. సమ, ప (చ, టేశేయులందుళహాడ సపోట్యూ 

మామిడి మొదల? ak (టలను చెంపయలయప్ర (చ, దేశములలో వానితోపా 



3౮ 
అనాస 

టనాస మెంక గశ్రై_లనవసపవాడక నాటి యవి కాపు పట్టుసరికీ అనలా 

Me సంనత్సడర చరం లువకాాశి ఆ నాస మొక్కలను దీసీ సిబేయవచ్చును. అనాస 

మొక్కలు కొంత నిక నోర్పుటచే వీనిని ముదిమామచెట్లచుట్టున్కు 

బత్తాయి నారింజ వా రఈాతో(టలలోను నాంటటుటగూడం గలదు. కాని 
యిట్లు నీడను *కుదింగన కాయ లంకరుచిగా నుండవు. 

సింహాచులమున నడనిని నజుకి కంపను కాల్స్ నసలను త (వ్వ 
"మాళ్ళ ను రాళ్ళను దక మా రాళ్లను ౧-౧5 గజములదూరమున వరుస 

_లుగః జేర్చుటచే నేల నంతరములుగ చర్పలిచి, వానిపై 
“నాంటుదురు, 

పీల్కు_లను 

సము, కు, ==కక్తములందు “నేలను బాగుగ దున్ని సత్తువ చేసి 

ల అడుగుల కొకకాల్వను (౯౧-౧౪ అడుగు వెడల్పు, ౯.౧౨ అం. 

లోతు) త (తృవి్వం చాని మగన్యస్థలముల పై పె నామంటిని పజచి యాపెడలాు 

నాలుగడుగులదూూధ ముల వరుసలలో ౧5-౨ ఆడుగుల కొక్కొంక 

పిల్కు_ను నాలటువలడరూూాంను. 

_ అనాసపిలు లూ -నాలునువిధములు: 
౧. "సేలపిలగ్టై_ లవ :-- ఇప్ 'మొక్కలమొదట చేలలోేనుండి 

నిడౌవెయాకులు గలిగియుండును. వయసును 

బట్టియు పోవు ౯౭ ను ఒఎక్ట్రీకెయమంం నాంటినసంవర్సర మే కాని మబుసటిసంవ ' 

తృరమునం గాని ల 

౨, కా౭డపిల్బు_ లు ఇవి కాయలను గాచినకా౭డల-పె పె'నాకు 

ఉంగలలో బయల కేతు ను. వీనియాకులు కజుచగను, కొంచెము చెడ 

ల్పుగను నుం శం నం సెవానివలెనే నా౭టిన తొ లీసంవత్స 

రమునర గాని, ౩ము అఅం-సఉిి "సంవత్సర మున గాని కాచును, 

డా వెగహాగ 

వ తలలూః ఇవి కాయనె త్తిమోంద బయలుదేరును. ఇవి 

సామాన్యముగ "నాలి నమిమట రెరడవ సంవత్సరమున గాన్ని మూ6డవ 

అం. కా-చవు, 

ఠీ, కాయా మెల... లు: ఇవి కాయనెర్తోమి(ద నుండుతలను 

గాని కాయకర శ్ వల గాని చుట్టును కన క బయలుదేరు చిన్న 

పిల్క._లు. ఇవి నా 66 న ఇెనుక 4 కథనము 3 సంవత్సరములు 

పట్టును, 

నాటుతుకర  కాండపి Gags ప్రశీస్త్రమగ ఇెంచంకుచున్న వి. 
కాని యవి తోంకులాో కాఫునకు న! దొరకుబ కము, 
కావున సామా నృ్హము?1  “జేలపీల్క_లే నాంటవలసియుండును. తలలను, 

కాయపిల్క_లనూ మొండదతు నొక చనారుమడిలా* శాల ప రెండు 

సంవత్సరముల -కెడింగినమెమ్మట నా(టందసను, 

న. పిల్క_లను. -“నాంటునపుడు వానియడుసననుండు కొన్ని యావ 

లను _దీసొవేసి .. సుమా రొకయం సళమపొడువున ప్రృకాండమును 
ల బయలుపటాకు రచ లెను. "తశ్మిప్కృకాండమునకు మన్ను అంటిసే కాని వేళ్లు 
; పుట్టవు, జీలపిల్వ్రై-లనుం డి స హా తవ న దీసివేయాట మంచిది, పిల్క_ 
సు శ ౨-9 We hte జారంహడదు, సింహా 

1] కూలను. ఎకరమునకు ఏలు 3 ౦-౫౦ బండ్లు వేయ 

చాలచోట్ల లాభకరముగ నుండంను. మొక 

చలమున సామాన్యముగ నెకర మునకు సుమారు ౮౦౦౦ పిల్క_లను 

నా(టుదురు. సమ సృదెళములం'దు ఆ అగుగులదూర ముగల వరుసలలో. 

౧5 నను. నాటుచో సుమారు ౭ వేల పిల్క_లున్కు ౨ 

అడుగులదూరమున నాటుచఛో ౫౦ ౦ ౦పిల్క_లును పట్టును, 
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అనాసతోో టలు వర్దెకాల మున నాంటంబడుటచే నాంటినపు 

డొకసారి నీరు పోసీనం సింహాదలమున నదియు చేయం 
బడుట లేదు. తోంలలో నాటి నెనుక నొకసారి కలుపు తీయుట 
తప్ప నాసంవత్సరమున మణటియేకు ననియు జేయంబడుట లేదు. తరువాతి 

జాలునూ. 

'సంపతృరములం దేటేట కాయలకో?త ముగిసినపీమ్తట చేల నొకసారి 

త్ర తవ్వి తుప్పలను దీసివేయుదురు, వద్ద మువలన శచటనె న నంతరములు 

చెడినచో నవి చాగువేయంబడును_. ౩ సంవత్సరము లయినపీమట పిల్కు_ 

అం హెచ్చుగ బయలుదేలుచో వానిని దీసివేయుదురు. Poy ప్ర, దేశము 
లంగు పిల్క_లను నాంటినవెనుక తో (టులలోోే నవసర మైనఫుజెల్ల ( అధ 
మము రెండుసార్గ యినను ) గొప్పు తృవ్వి కలుపు తీయవలెను, తోయ 
కాపునకు దెగినకి పమట పదును తగినంత లేనిచో నీరు కట్ట నారఠఫింప 
వలెను. వేసవిలో ॥ నిట్లు ర-౮ తడు అవసరము కావచ్చును, ఎండ తీవ, 
ముగ (6 గా స్కీ కాయలు డానుపడు నని తోంచినచో వానికి అతత. 
చుట్టి కాపాడవలెను, మటు సతె-స సంవత్సరమునుండి ప్రుతియే-డున్యు 
క పూర్తి యయినపి మాటు తోయలో చెవిని పారలతో. 
త్ర త్రవ్వి కలుఫుతీసి యెొరువు వేంయాన లెను, వేసవిలో చెని Wu 

నీరు కట్టవలెను. 

అచాసతోంటలకు నా పశకువులపెంట అను 

వలెను, దానికీ ౬ 
దోడు కొంత తై లపివ్హముగాని, అమ్మానియాగంధకితయఢాని వేయుట. 

తె లపిస్ట ము (వేరుసెనగ లేక అముదప్టుపిండి గాని ఇ-౧ జన్సు. 
అమ్మోనియాగంధకితేము గాని bass దీనని పనవ్చలశెంటతో ఇ 

గ్రా ౧-కీ. ౨-౩ 'బెన్సులి య్ 



పహాడ్ గడతహనీల్_అనాహతము 

పాటు గాని వర్షాకాలము ముగియులోవల రెండవసారి గొప్పు త్కన్వు 

టకు ముందుగాని కేయ(దగను. అనాస మొక గ-లవేళ్లు దూరముగ వ్యాపిం 

పకపోవుటచే శెరువును మొక్క_ల చుట్టును ఒక అడుగునూర మవటికో 
సటిచి సెపెని గొప్పుత్రవ్వవలెను. ఈవివయమున హవాయిద్వీపము ' 
నందు6 గలీగిన యనుభవమును బట్టి _పృతివేయిమొక్క_లకును ౧౧ 
పౌనుల నతృజనియా, ౨౨ పౌనుల పోటాూాషునుు ౯ పొనుల స్ఫుర 

త్చంచామ్లజనిదమును ఎరువులమాలమున వేయుట యుక్త మని 
లేలెను,1 

నాసకాయలు బాగగ ముదిరి పసిమిరంగు వచ్చినపీమట 

దోోయ దగును. తోంటలో చే చాసగ పండంబాజినకాయలు రుచిమంత 
ముగ నుండును. కాయ కోసీనవెనుక ౨-౩ రోజులలో మె త్తంబడి 

పరిమళము రావలెను. కాని యిట్రిస్థితిో౬ గోసినకాయలు ఎగుమతికి. 

గాని వ్యాపారము సక గాని పనికిరావు, సామాన్యముగ కాయలు 

కోసినవెనుక ౮-౧౦ దెనములవబకు నిల్వ యుంండుపఠరువున కోయ.6బడు 

చుండును, ఇంతకం కొను ముందుగ గః సిన కాయలు బొత్తిగా రుచిహీ 

నములుగ నుండును. 

సింహాచలపుతోంటలలో సామాన్యముగ తో "లీసంవత్పరముస 

3 వేల కాయలును, తరువాతి ౫ సంవత్సర ములలో చంెటిట ౬౦౦౦ 

కాయలును, పీమ్మకు నాల్దుసంవత్సర ములకు సంవత్సరమునకు 'సగటున 3 
వేల కాయలచొొప్పునను 'మొ త్తముమో(ద ౧౦ సంవత్సరములకు ౪X౫ జీల 

కాయలు దిగుబడి యగు నని అంచనా వేయంబడెేను. పీనివలన భర 
౧౦౦-కి రు, ౬ల చొప్పున సుమారు రు. ౨౭౦౦ లు వచ్చును, నేలను 
సిద్గముచేసి నాటుటకు సుమారు రు. రోంం లును ప్మ్గట ౧౦ సం త్స 

రములలో6 జేయవలసీన పనులకు మణి రు. 300 క్ వ్యయ మగును. 
నికరములాభళము సుమారు రు. ౨౦6౧ అనగా సంవత్సరమునకు రు, 

5౦00 లుండును. 

అనాసతో 6టల కీదేశమున చీడలవలనం గాని "తెగుళ్ల వలనంగాని 
జాధ తక్కు_వ* కాని పండ్లను నక్కలు పందులు మొదలగు జంతు 
on కొ ట్రకుండం జూాడవలసియుండును. 

అనాసపండు ఇంచుక క నా. తీపి ౫లీగి ఆకర్ష క 

వంతమగు పరిమళము గలీగయుండును, ఇం దితరఫలజాతులలా*కంిపె 

హెచ్చుఖనిజదృవ్యము లుండును, ఏ. బి. విటమినులు తక్కువ, 
విటమిను పరిమాణము మధ్యమము. అఆనాసపండురసము రక్తమును 

క1ుభ్బపటుచును, తౌజాపండ్లరసము పంచడారతో కలీపి ప్రచు 
భ్ ని స్తా గాను బోంగొట్టును, విస్తారముగ 6 బుచ్చుకొ నుచో 

నతిమా, త్ల త్రవ ఫకి గారణ మసనందురు. 

తాజాపండై అస ందకారు తం డబ్బాలలో నిల్వచేసిన 

ఐ౯ా 

డబ్బాలు సామాన్యముగ నీదేశమున(౧హాడ 'ఫలావోర శాలలలో విక యిం 

పంబడుచుండును. అనాసపండ్ల రసముగూడ నిల్వచేసి విక్కయింపంబడు 

చున్నది. ఈపండ్ల నుండి లేహ్యము (మి, హల్వా (Jelly) మెదల 

గునవిగూడ తయారు చెయంబడుచున్న వి, 

అనాస - అకులనుండి సారను దీయవచ్చును. నూటికి ౨-౨౨ 
వంతున దిసగబడీయగును, ఈ-నార మృదువుగను, గట్లిగను నుండును, 

ఇందు నిగనిగలాడుచు నునుప్రుగ నుండు కొంత ఫాగమువు నూలుతోను, 
పట్టుతోను కలీపీ బట్టలచే(తక క్రుప పయోగింపవచ్చును, తక్కినది (తౌ తాళ్లు 

మొదలగుపనుల కప యోగించును, తడినినను త్వరలో 6 చకిపోండుటుచే 
దీనిని గొందలు ప ల్రవాంద్రు, గాలపు త్త, తాళ్ల కుపయోగింతురు. ఒక స్సు 

డీనార నంగచేళమునుండి యు, ప ము నెసవుతి 
యగుచుం'డెనంట. కాని నూలువ్యస్త్రముల వోటీచే సీవ్యాపార మిఫు 
డంతేరించెను, 

[గో బో] 

అనాహడ్ గడతహసీల్ (లే కబర్నాలాా-- 

ఇది పొటియాలసంస్థానమునందలీ అనాసాడ్ గడనిజామగులోని ఒక 

తెలూకా. ప వై శాల్యము 3౬ చదర పుమెళ్లు, ఇంవలి జన 

సంఖ్య ౧,౦౫%F౯౮౯ ఇందు అనావాడ్ గవము (జనసంఖ్య ౬౯00 

నాడియాయా(రో౧ర, భావరు (౭,2 2౧౦) అను(గ్రామనులున్ను ౫౬ 

పల్లిలును గలవు. ఈతిలూకా ౧౮౦,౦౦౦ భూపాయలు చేట్టు 

చున్నది. 

అనావాడ్గడనిజామత్ __ పంజాబునం దున్న 
పాటియాల'ససంసానమునందలీ బల. 

దదర ఫు మెళ్లు. ఇందలీజన'స సంఖ్య ౨ 9డ ౭,3౬౭. బ్రందు గోవిందగడము, 

ఛభాదర్కు బర్నాల్యా హడియాయా అను 'నాలుగుగ్రామ ములున్సు HUY 

పల్లెలు నున్నవి. ఈ జిల్లాకు బర్నాలా, లేక అనాహడ్ గదు మను 

నది ముఖ్య పట్టణము. ఈజిలా ౭,౨౦,౦౦౦ రూపాయలు జిల్లు 

దీనివి శాల్యము ౧౩౮౨ ౬ 
లుం 

చున్నది. 

అనాహ రము — అకాశము సకల బ (బాహాండములకపను 

నాధారము, శబ్ద మాకాశమునకు వ్య క్షగణము, విశ్వహానకు ఆకాశము 

వలెను శబ్దమును. విశ్వమున dies శబ్దము అనాహతనుు ఆహతీము 

అని ద్విపిధము, 

“అనాహతం తు అచ్చం తస స్య కబ్దస్య యల్సీర హ్ 

తత్పరం విందతే యస్తు స క ఛిన్న సంశయః 3 

—ధ్యానదిందూపనివ. త్లు. 

అనాహత శబ్దమునకం లె పరమగు (కే శ్రేవృమగు నాద బృహమును 

పం డ్గుకూడ చాల విరివిగ మనుష పయోగింపంబడుచున్న వి, అనాసమురచ్చా బొందినయతడే PE తుం దైన యోగి, 

1 Hawaii Pineapple Colonial Station Bulletion Ng. 2 of 1925, 



రోం 

6 అనాహత మతి కృవ్యు విళునే ప్రాణా, న్నిరుధ్యాఒజ్ఞామనుయా 
శ జ్ యక్ (హారం ధం శత్రిమాత్రి, తోనా మి గ్యవం 

సర్వదా ధ్యాయక లు న! 

ధ్యోయరా 

__హంసోపనివ.శ్తు. 

అనాహలేచక్క కము నతి క మించి విశుద్ధ చ క్ర మునందు ప్రాణ 

వ్రత నిరోధించి ఆక్ఞాచక్ర క్ We ద్వారా బృ బ షం ధ ధ్రమునుజేర్చి ప్ప జూన 

పరుండ ఓంకారము నే నని సర్వదా ధ్యానించు పురుషుండు 

పరమును వీక్షించి యనాకారు( డగును. 

విశ్వమయమైన మాలనాదము ఆహత మగనపుడు శబ్దవిందువుల 

యొక్క లేక శబ్దపర మాణువులయొక ్క_ సంయోగనువలనను 

ధ్వనులును, వర్ల ములును గలుగుచున్న వి, బిందువులస యోగము ఆకాళే 

తత్త గమునందు కబ్బస్వయాపమునను, అగ్నిత త్త నమునందు శఖామండల 

రూపముననుు వాయుత త్తే (మునందు స్పర్శరూపమునను, జలత త్త ఏయు 

నందు రసయాపమునన్కు పృథ్వీత త్త్వమునందు గంఫరూపమునను 
_గ్రాహ్యృము లగుచున్న వి, 

నో, శబ్దో ధ్వనిశ్చ వర్ణాశ్చ మృదం గాదిభవో ధ్వనిః, 

కంఠసం మోగజన్రానో వర్ణాద్యాః కాదయా నుణ", 

మృదం గాదులు లుగ౭జేసెకి శబ్దములు ధ్వనులు, కంశాది 

సంమోగములవలనను లీక శబ్దములు వర్ల ములు. వై దికమతి 

పరిణొమమునందు. పురువనూక్రమువలె శ్రీ చూూక్తమును పురు హెర్థ 

మునకు సాధనముగను సనాత్నహిందూవిజ్ఞూనము నిర్ణయించుచున్న ది. 

వేదములందు ఆదికాలమునందు బేవారాధనము సామాన్యమయుగ ఫురువ 

పరముగ 'నన్పుతసతున న నుం త్రిములును విశదము 

చేయుచున్నవి. . 

ఓ దేవో వరుణ? పృజాపతిః 

Gg క్షాళ్వా దేవం ముచ్య లే సర్వపామెః' 

“యా దేవో అగ్నా యో దేవో అఫ్పు.. 

తె సై దేవాయ నమోనమః 

‘« విశ్వ మాదౌ స దేవః 

(1 బ్రవో దేవానాం స 

. “భరో దేవస్య ధీమహీ” 

తా 

ప్రథమః సంబభూవ? 

ఇ త్యాదిబుక్క్కలు, బృహ్మన్యూ త్రేములు, ఉపనివత్తులుు. భగవద్దీతొ 

దులును సామాన్యముగ జగత్కాారణమును వి శ్వేశ్వరులడైన జీవునిగ 
నిరూవించుచున్నవి... మహా నారాయణ ము, 

యమోగిఖ్య “మొదలగు . 'నుపనినక్తులు జగత్కా_రణమును 

విక్వేశ్వరియెన .. దేవీనిగ  నిరాపి పించుచున్న వి. ఇతే రార్యజాతుల 

మతేములును జగశ్కారణమును పురుషునిగ నిరూపించుచున్న 

విధమును చారిమత సిద్ధాంత ములు, దేవారాధనవిధానముల్లు, 

_ దాఠశవాణారమలు సువ్య. క్ర కము. చేయుచున్నవి... 

” అరతులును జగతా_రణమును gen నిమాపిఫి చుచున్నృవి. 

హంస 

సంప, 
(U 

గును శీ క్లీియును కారణములుగ నిహపింప(బడినవి. 

వైదికమతేసం పృ 

దేవీప్రూజలును వై దికమతమునకు 

గ్ర కిపూజ ప 

నే శ్రీబిందు నాదబిందు నందును మళయాల 

దాయాగతమైన ఫురుషదెవారాధనము ఆళ్యేశరసం ప 
మెన 

మెటిక జాతుల 

హతము. 
పింగళ జాతులమతమును జగత్రారఇమును పురుషునిగ నిరూపి (ర ముదున్ను 

ది. యూధ్య టం! సవ, మహమ దీయమత ములు డేవు(డు, తండి, 

మొదలగు పురువ'నామములను క్యా తం. 
'చేదాంతము జగత్కారణమును నిర్దణమైన పర శ హముగ నిఘాపించు 

చున్నది. 

వై దికమతవికాసమునందు కాల క్ మమున జగత్తునకు పురుషు( 

చేవభాగ 

వతమువలె చేవీభాగవతమునుు పురుషునూ_క్తమువలె | క్రీ సూ_క్టమున్సు 
దాయారాధనా చారములందు పరిపాటి మైనవి, 

ఆదికాలయునందు మతొనుష్టైానమునకు వేదములు ప్రమాణము లై నటులు 

కాలక్ర, క్ర మయునను స ఆన "నె వె దెక మతాచార ములందు ప (పస్కేమాణము 

అనని ఫివశేశవాదులవూజలవలి. కాళీ లక్షీ, సరస్వతీ గారీ త్యాది 
పరిపాటియెనవి. దేవిపూజలందు 

ప ప్రుధానస్థానమును హిందూ ప్రాజాకల్పవిధానమునం దాక, 

మించిన విధము జిజ్ఞాసువులకు పరిశోధచార్హ ముగ నున్నది. శా ్ త 

యను ఆళ్యతరమతేసంప్ర ప,దాయ మని వ సనాతనవైదిక 

మతపరిశోధనము ప తన సమకూర్చుచున్నది. శక్షిపరమెన 
ఆగమములున్తు లలితాసహ్యస్కృనామాదిస్తోత్ర,యులును నీవిషయమును 
పరిస్ఫుటము చేయుచున్నవి, 

యజుర్వేదీయ పుగువ నూ క్త కమునందు "నై పురుహ 
సృహ స్ర్రాకు స్పహస, సపాత్ , స భూమిం విశ్వతో నత్వా అత్యతిన. 

"చి 

* సహస్ర, 

ద్దశాంగలమ్. ఫురుపు ఏ వేదగ్ ౦ సర్వమ్, న యజ 

భవ్యమ్ ) అనియును, నారాయణనూ కృమునందు 6 సహస, శీద్ద ౦ 

దేవం, HE an విళ్వకంభువం, విశ్వం నారాయణం Se rity 

పరమం పదమ్.. es అహా స శివస్సహరి న్నేంద్ర, ద సో౭కురః 

పరమస్స రాట్? అని వర్మీ ంప౧బకిన జగత్కారణము లౌ సూక్తము 

'నందు * ఈశ్వరీగ్ ౦ సర్వభూతానాం తా మిహోప వహ్వయే శ, శి యమ్ 

అని చేవిపరముగ వర్తి ంపయబడినది, నీ శ్రావిద్యాపర మైన ఆగమము 

లందును. స్తోత, మ ఏ బేవ్వర్ష నలు. ఆక్యేతరసం ప్రదాయములను 

స్ఫురిం పంజేయనదున్న వి, లలితాసహ్యప్రనామావళియందుం గల మలయా 

చలనివాసీన్సి వింధ్యా'చలనివానీని, ప మొదల; నామముల 
న pa శా _కేియమునకు ఆశ్యేతరసం పృదాయమును నిరూ 

వ _ర్రమానకాలమునను జేవీ శ్రహాపర మెన ఆగమముల 

వ్యాప చా భ్యాసములును, _చేవీఫవూజయును విశేషముగ. వంగ దేశము 
దృవిడాం ధ్ర, బేశములందును వ్యాపకము గలిగి 

యుండుట ఆశ్యేతరసం ప్రదాయమునకు నిదర్శనము. ఆర్యసం ప్ర, 

దాయాగత 
దేవీ చేనతారాధనముత్రో సమేళనమును Peed 

హీ ందూమతే పరిణామము విశేదము చేయుచున్న ది. పీందూమతో 
దరణమును జే సిన _ ఆదిశంకర స్య్వాములకృత మైన శివానందలహరివలె. 

సౌందర్యలహరీస్తో త్ర ము హిందూమతవ్యాపనమునందు కాలక,వుమున. 

నిగమాగిముములక్టు కోభిగినసంయోగమును విశదము ఏ "చేయుచున్నది, 



pos 

Wei aE. 
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అనాహతము 

.. ఆదికాలమునందు బాహ్య దేవతారాధనములతో నారంభమైన 
వైదికమంతృములు కాలక్రనుమున ఆతారాధనమునందు సమన్వ 
యము పొందినవినమును వేదాంత శా(స్ర్రము విశదము చేయుచున్నది. 

సృష్టివికాసమునకు సాధనభూతమైన బాహ్యళక్త్ని ఆత్మగతము 

చేసికొనుటకు ఆగమూంగములై న మంత్ర యం త్ర, తంత్ర, కాస్త 
ములు: శ్రీనిద్యాయాపమున వికాసమును పొందినపి.. 

భరిత మెన చిచ్చడి పరమాణువునందున్కు పర, బృహ్మమునందును 

వ్యాపించియున్న విధమును సాధనరూపమున సాధ్యము చేయుటకు 
(శ్రీవిద్యోపాసనము హూందూమతవికాసమునందు వాపీ గాం చినది, 

సర్వవ్యాపకమెన చిచ్చి బ్రైహాండమునం దువ లె విండాండము 

నందును గలదు. మహోశ కి విశేపావరణరూపములందు జగత్తుగ 
పరిణమించుచున్నది. చిద్రూపిణీ, మాయాశ క్రిరూపిణి యైన శివళక్రి 
ఇచ్చాజ్ఞూన, క్కియాళ క్రలమాల మున వ్ట _కీతృయరూపమైన జగ ద్రూప 

మునను  వెలయుచున్న ది. ద్రైహాండమునందు మాయాశక్తినలె 
పీండాండమునందు మనస్సు శిగుణాత కమె బిక్నేపొవరణములందు 
జగత్తును కల్పిం చుచున్న ది, ఆహత శబ్బరూప మైన జగత్తు అనాహత 
శబ్ట్దరూపమైన. కక్తిమాలమున వశే మగుట ఆగనుశ్మాస్త్రయులకు 
వయోజనము, చిచ్చ క్తి త్రిగణా కృయయె నాదబిందుకళారూపమున 
కారణనూక్నుస్థూలరూప ప్ర పంచముగ పరిణమించుచున్న ది, 'సచ్చిచా 
నందపర మైన శివత త్త ్ రమువలన క_క్టిత్ త్త ఏయు గలుగుచున్న ది. క్తి 
తత్త (మునుండి సదాఖ్యత త్త (మైన నాదమున్ము నాదమునుండి ఈశ్వర 
త_త్త్వ్వమైన బిందువును కలుగుచున్నవి, ఈ పరాబిందువునుండి మహో 
శక్రియునుు మహాళ్షినుండి త్రి పుటీస్వరాపమైన విశ్వమును గలుగ 
చున్న వి, శ్రిబిందుస్వయా ప మెన ప్రపంచము పరా, నూకు 
న్గూల, రూపముల గోచరం బగుచున్నది, శివశక్తుల సంయోగము 
నాదరూపమున మహాయోగమై సృష్టి గలుగుచున్నది. కారణబిందువు 
మూల ప్రకృతియాపమున  నిర్దుణముగమ్మ సగుణ పుకృతిస్వయాపము 
నందు |త్రిగుణాత కముగను గోచరమగుచున్న ది, ఇచ్చా క్రియాబ్ఞాన 
శకులు "స త్త సరజ సమాగుణములు మూలళ క్రిగుణవి భాగములు, స్త 

చా క్కియాశక్తుల్పు _నూర్యచం ద్రాన్నలు, రుద్ర బృపవిమ్లలు, 
రాద, జ్యేహ్రైావామ దేవీమా రులు బిందునాదకళాన్ధ కల పరిణామములు, 

న్ా 

న. 

రూపమున బిందురూపమును దాల్వ్బుచున్న ది, శివ కి విన్భూరర్తి 
సృకాశము బిందువునకు నాదరూపపరిణామమును గలిగించుచున్న దె. 
శివ _కిస్వరూపయమెన బిందువు శ క్రి శివసంజాతమెన నాదము మహ 
యోగరాపమున కళాసంభవ మనచున్నది. బిందునాదకళారూప 
మైన మూలప్రకృతి కామకళారాపమున, పృపంచరూపమున పరిణ 
మించుచున్న ది. సగిచవింశతిత త్త ఏమయమెన 

నుయమై శ క్రియోగసాధనమున పురుషార్థ సిద్ధికి సాధనభూత ముగ 

బిందువులయాత్స త్రి :___ సర్వవ్యాపకమెన చిచ్శక్షి విన్ఫూర్తి 

నున్నది. మహత్తు, మనోబుదిచితాహం కార ములు, పంచభూతములు. 
(పృథివ్య ప్తేజ వాయ్యాకాశముల్పు, పంచతన్యాత్రలు, కశ్తేం ది, 

డు 

(స్కపంచము శక్తి 

రోగ 

యములు (వాక్చాదపాణిపాయూా ప స్థయులు ), దూ నేంద్కెయములు 

( ల్రోత్రశ్వకృమర్ణి క్వో ప్రణేం ద్రియయులు ) ౬ ౨౫ కొర్త్వ్వేమలు 
క ణి ) శ స ఖ్ గ భః 

కక్ యా శబ్దము Is అవ్యక్త మొన భకక Vw మన్య క్షగయాపము 

నాదము, నాదము కబ్దస్వతాప మున (బ్రహ్మం గావృత వై) ట్రైహోం శ 
మును శశ్గాధారమునను గ్రాహ్యము చేయుచున్న ది. నిశ్వకాగణ మును 

ది 
ఇ NI * గృహాంచుటకో కేబయమ మూలాధారము, జీవములంగు కష్ట బృష్యము 

విశ్వమునకు మూలాధారముగ చ్కుతిపాడింపయబకినగి, మున్వేనము 
త్వ ( cf Ty he ల ఆ నంగు శబ్ద బృహ్మమంతృ్కమునందు వ ళ్వారి ఫం గాః కి, యోబస్య 

అరా కోరం ” అను మంత్యర్హము సకిసంబాత్ మైన శబ్ద స్క ఛాన 

మును విశేచము చేయుచున్నది. సర బృభావాచ్య మును. ఈపనిన 
త్నారమునుు, సకలమం శ్రార్ధ ప్రడమును నె న ఓంకార ద, "వమును 
నాదము శష్టార్ధ భావయాపములను చ్కసంచపరిణా సుమన 

ఇం గ గ్గ వివ సయిం' 
విధమును వ్యక్తము చేయుచున్నది. సెట్టము ట్ర; వావి స్థయింకు 
భావదశయందు (౧ ) పరారూపముననుు ఫొవము సూ స నక్రయండు 
(తై పళ్యంతీరూపమునను, భావము క్షబ్దహాపమున (3) మహన 
రూపమును వాగ్రూపమున్కు (ఈ) వె ఖకీకాపమును గబ్బు మన్నది, 

ఫొరితెన 

(|; నం క్ర క్షి ? దనే కణం గూ మనలన 

నశ ఏ సభ ( ఇ రన జప 
ఫె కనున మైన (వపంచార్చమును ఆబ న్య్రైనము చేయుచు గి? సకల 

శ బ్రార్థములకును స్టూలరూపమున మూలాధార మైన ఒ గామా 
యము | సృపంచార్లమును గృహీంచుటక్రున్యు పుగుషాగ మను సాగిన దాం 
కును సాధనభూత ముగ నున్నది, సక లళొ, ప్పృములు సకలతి ఫ్య ములు 

సకలనం తృములు, సకలకళలు, సకలమయోగములు, పకల మములు, 
భావశ బ్లార్ధపరిణామ మైన పురుహోర్షసాభనమునకు వినియోగపడు 
చున్న వి నె దెకవిజనపరణావ న ష్ | స్ట 

సని నై క నపరిణామమునండు మంశ్రలేంత్ర, మూగ కాద 
ములు పురుషార్లసీదైెకి వినియోగపశీనవి?ము ఎన్న న వులకు విచార 

శబ్దము కా భబ్దము అర్ధ ముగన్వు అగ్గము ద్కగెట్ట యముగను, 
(స,త్యయము స్పందనముగను దృపంచపరిణానునమును లొందుధరున్నది. 
అ వళ కీ చర 

అహ సమస్యియం దేక మైన దశా భేదములు వ్యపియ ౦గు శన్న ములు7ా. 
గనుపడినను "నీకముగ నున్నవి. అన్య క్షనావము స్టువ్య క్ర నాదరూప 
మును దాల్చంగల విధమును అ౫రామ్నాయము తీలుళ్రుచున్న ది, 
అశురామ్నా యము సకలళ దార ములను నున్య కోయు షే యఃగలవిధ 
మునకు సంస్కృ తాత రామ్మా యము నిడర్శనముగ నున్న దీ, సంస్కృత 
భావయం దక్షరామ్నాయము ఆకారముతో నారంభమె సాశార 
ముతో నంతే మొందుచున్న ది. ఆకారమునుండి హాకారమువనజకును 
గల అఆకురములు శోబ్దములన్కు పదములను (సృఠక్భయయులను, 
పదార్థములను సమకహార్చుచున్న వి, _ ఆహమ్ శబ్దము ఆద్యంత వర్శ్మమా 
లాంతర్హతే మైన సకల ప్రపంచమును. నిరూపిందుటకు సొధనయుగ 

| నున్నది. ఆదివర్ల మైన అకారమునకపను ఆంత్యవగ్ల మైన హొ కొరమున 
కును నడుమ గల వర్గ సముదాయము విద్యలకును, మంగ, ములకును 
కళలకును మాలాధారమై సకల పదార్థ ములకు చివ్మ్హూముగ నున్నది, 



.. నిళాలవిమర్శవే! ములు. 

ఇూహాకో కటబ్టము గరా పశ్యంతీ ముఖ్యమా వై ఖీభూప మైన సకల ప్రపంచ 
క కు చేయునట్లు 3 హూ గాంమావిజ్టూనము మంత్రతంత్ర, శౌ 

అకారము కివస్వయాపమ్యు నిర్దణము 3 హకారము కసూ 
ఈము, సపసణము,... నిర్దణ సపంస్వరూపమును శివళ క్రి స్వరూప 
యును ఇన ఆహహ్ొకా౭ము ము కామకభాస్యమాప పమున జగద్రూ పముగ 

కలా 

ఈరొలమించునున్నది.. మహత్తత్త్వముు -దంద్రసూర్యనహ్ని బిందు 
రహాపమై ఇలయుచున్న వె, తృిసణాత్మకము లైన చంద్రఘూర్య 

ఐ 2 Poe మమ్వ్మాజమాలు పృకాశ విమర్శ మి కే శ్రబించువులై పురుష పకృతి 
సం షూ కోప పమెన Ps దాల్చుచుచున్న వి. hel 

క్త వులు కెవముకకొ భాత్నక వై మెన తి తిశోణరూపమునందు వ్యక్త కము లగ 

చున్న వి, కామక ఇాతాపమెన ఏ త్రికోణకిక్ట మునందు హాకారమును, 

ల సకార విసర్లలును | ప్రతిపొదికములు. శబ్ద బ్ర హీయు 
జ క ఒరే గణారకవై కమె వ్యత్య_స్ప యోనిఫ్కాక్ళతి ఇచా న. pea జ్ఞాన 

=] క్యలను వ్య కము చేయుచున్న ది. 

నింధుసంజాతి మైన (త్రీకోణనేఖలు (ఆక, న నర్గయూాప మున 

వ్యు కేమో (se సలువదియనిమిచెవర్ణ లచ నల్ మసచున్న వి. 

వ క తతత నొకళలేఖయును, శకారమానుండి 
పహా"కొారమునజకు మూందయవచేఖుయును (త్రికోణ రెఫలు, ప రాళ _కియెన 
చుం ఊఈువు నావనిందుకళామూపమునను, సూర్య చంద్రాన్న రూపము నను 

హాగ్ 6సమయోగమున పురువు ప (ప్రకృతిసంయోగమున ప్ర 
వ్య వ హాకింపంబకుచున్న ది. బ్రహ్మాండ భాసుర మెన అహ! 

పంచదూపమున 

కు ంాడాంవమునందును క కహా మున జీవప రిణామమునందు వినిమోగ 
కుడకుయన్నడి, (చెవాండావృతములె న సప్తలోకములు సప్తస్వర 

ములున్య సప్తచ్వాయలు పింణాండమునందు సపకమలరూపమున 

ఆవ ఆరనా త్రథ వినియోగపశుచున్న వి, 

లే రాచక ప్రపంచ మంతయుము మైతన్యళ క్రిమాలమున. జీవ 
ఆకకా తో, పసయాచున న్నది, జీవజాలములు శ క్ని pinion 
కొడం చున్న ప ప్రయత్న ములను Sd వీధదము చే 
టా వ ర్రమానకాలమునందు (ప bh. వ్యక్త ey 

నా Mh PRD. వ్ర మీందైలగపర్థానుక ఆ 
సమరి రి ంచుచుస ని. వ ర్తమానకాఫ అ 

ప్రారీాాధ్యాతి కకక్రాక సమ థి 
గ 

ర్రి అణలగలవిధమును. పరిశోధనలు విశదము చేయుచు bys మున ఛయ ఛ్రాంకులకు మూలను లె న సృక్ళతికే కులు కాల క మముళ్ర 
| ne 

జి (UU వకవ_ర్షినరై మానవగర్యాభ్యుదయమునటు - నినియోగపడుచున్న వి, . 

వాతము 

నవి. ఆిదెకాల 

చున్నవి, మంత్తళా ('ప్ర్రమునందు : పురువ. విద్య శ్ర 3 

న

్



 

స్నా 

bs 
 ఖండయాపములందు సూక్షైతినూక్షరూప 

క. 
థు 

అఖండ మైనళ కి వ 

మునన్కు బాహ్యాభ్యంతర ములం దేకశ్రుతి బద్ధ మైనపుకు ప్ర 

అప్రుతిబద్ధ మగునఫుడు విలయమునకును . నేత క్ కన 

కకం ల రేఖా కారమునను సూక్ష్యురూపమునను (వుపంచికరణ 

మును జేయుచున్న విధమును చిచ్చ క్త విశదము- చేయుచున్నది. శ్రీ 

చక్రమును పుట్బ కృనిరూపణమును నాదము రూసచేఖావిలాసమున 

వ్య క్రముగాంగల విధమును నిరూపించుచున్నవి. చిచ్చక్తీనుండి ఆకాశేము 
ఆకాశమునుండి వాయువు, వాయువునుండి అగ్ని, అగ్బి నుండి జలము, 

జలమునుండి పృథ్వి, పృథ్వినుండి చరాచర ప్కృపంచము కలుగుచున్నది, 

కసం. పృథిత త్త (మునందు ఆకాశత త్ర ఏమునందువలె వ్యక్త మగు 

చున్నను జీవజాలములకు పృథ్వీత త్త సముగోచరిం చినట్లు ఆకాశత త్త (చు 
గోచరము గాకున్న ది, సర్వన్యాపక మైన. a కే ని అనుభన'వేద్య ము 

చయుటరయే సక లయోగములకును సకలశా_్ర్రములకును, ' మం త్రయ 

లకును. తంత (తములకును కావ్యములకను కళలకును స్కయో జనము, 

వో శ్రుతివిపృతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా, 
ప ట్ బుద్ధి _స సదా యోగ కం 

అవ్య క్త క్షమెన చిచ కీని సువ్య కృ కృమెన ఉపాధి మూాలకున గు హించుట 

పురు పార్గ మునకు (పృయోజనము. అవ్య క్ర కమెన అతు. క దహ 

మున సుశ్రుతోశే పీత ముగ విశ్వస్థితికి ఆధార భూతము, విశ్వచ్యా ప్త మైన 
నాదము gr మున విశ్వ స్తితికి వినిమోగపడుచున్న విధము 
“ శడిమో ) శక్తి విశచము చేయుచున్నది, కళారూపమెన * శ్రేడియో 3 
నకి కబ్దగూప మునను, శబ్లయు అక్షరరూా ప మునను, అక్షరము పదరూప 
మునన్కు పదము అర్ధరూపమునను పరిణామమును బొందినవిధము 
చ్రైహాండమునందుపలె పిండాండమునందును శ్రావ్యా మసచున్నది. 
హిందూవిజ్ఞాన ప్ర, తిపాదిళ మెన మం త తేంత్ర, యోగకాస్ర్రములు 
పిండాండమునందు ' శీ శ్రీవిద్యారూపమున నీపరమార్ధమున heise 
వినియోగపడుచున్న వి. 

చప పంచపరిణామమునందు PPT TO 
కృత మైన పీండాండమునకు లక్ష్య ముగ నున్నది. 
జయో శ్రీని యం త్రేసాధనమున శబ్లరూప మున ... 

చేయలలవిధమున (బ్రహండవ్యా ప్త ప్తమెన  వెతన్యక క్తి కిని మంత, 
రూపమున gen ప శ్రశ్యకకు చేయుట మం త్ర ర్రశాత్రువనక 
పు యోజనము, 

భక్తి కి నావాహనము ల ప లత మం త్ర తో, లీహాక్ష 
రములు (ప్ర పంచసాధనములై న ఇచ్చాజ్ఞాన కి కి యాళక్తులకు 
నము గలుగజేయుచు సాధకులసంక్ష 
గలుగ(జేయుచున్న వి, 

ద్రైహోం డాంళ 

విశ్వవ్యా ప్తమెన 

కు ప,త్యత.ము 

సంచల 
ల్సముల కావరణవి కేప న కర్తల 

మంత త్ర బీజాకుర ములు బీజ, భ్రక్త్సి [oe 
సంకల్పిత దేవతావాహనమును సాధకనిచేహామునందు.. 

జేయుచు బ, హాండళే కలను పిండాండమునందు (ప ప్రజ్వలింపంకే:రః 
లీ శి 

శ్రైవిద్యం కానువిధ్యః 

రూపమున 

Se 



అనావాతము 

ఘాోరవిద్యాదుల ఉసాసన సాధ్యము, 

మెన మోక్షమునకు సాధనభూతము కాని మం త్రొపాసనము 

ఇతర యోగవిద్యా భ్యాసమువ లె చే పరిత్యాజ్యము, పురుసూర్జనునకొ 

సాధనములై న అర్థ కామములును గర్యావిరునములు గాకుండుట మంత్రో 

పొసనమునకును యాగవిద్యాభ్యాసమునకువ లెన సరమార్లము. మంత్ర, 

శాస్రమందు ధర్శయు క్ష మైన అర్హ కామ సిద్ధికి కా మేశ్వరీ రాజరాజే 

శరీ త్రిపుర సుందరీ బేవిపర మెస శ్రీ విద్య్వోపొసన సాధనముగ నిగమాగ 

వురుషార్థమునందు చపుధోన 

వముములు నిరూపించుచున్నవి. శ్రీ విద్యోపాసనాంతర్షత్ మైన కుండలినీ. 

యోగము మం త్ర సిద్ధికిని అస్ట్ర సిద్దులకును మోకుమునకును సాధనము 

గాంగలవిధమును పుట్బక్యనిరూపణము విశదము చేయుచున్నది. 

కుండరలిని్హమో గము! 6 కురా వాిగిరాల.-౫ ద్ద సం పశ్యంతీ నాగ్ 

ఆాఖ్జ ఆధి 

సంస్టిత ప జీయా వె ఖరీ కంకదేశగా. చెతన్నశ కీ నర తా స్ఫృదిస్థా మధ్యమా జయా నై రీ కంక దేశా చెతన్య కి 

(బృ హాండాంతర్షత మైన పిండాండమునకు అవాహాన గాంగలవిఫమును 

కండలినీమయమోగము విశేడము చేయుచున్నది. చెతన్యళీ క్తి హాగ్ ౦ సః, 

రూపమున అటా రసం నిశ్శాాసములను గలుగకేయుచు పిండాం 
జోడీ mf ఆగ శకములందు శివళే కుల సంమయోగమును గలుగ౭జోయుచున్న ది, (బృహ్మెంవ 

మునందు వూయాశ క్రనివలె పింజాంచమునందగు మనళ్ళ్శ క్రిని స్వాధీనము 

చేయంగలవిధమును కుండలినీమోగము విశేదము చేయుచున్నది. బసహోం wpe 
డమునందు నాద బిందు కళా పరిణావుములై న వర్గ మాలాక్షుగ ములు 

దేసామునందును వర్ల మాలాక్షర క కలరా పమున నంత ర్యూ తము ల 

యున్నవి, (బృహాండాంతరక్షతములై న భూలోకము, భువద్దోకమ్యు 

సువర్గోక ము మహళ్గో కమ్ము జనలోకము, త పోలోకము, సత ట్టిలోకము 

పరమైన శక్తులు పిండాండమునందు దేసహమునందును అక్నరతాపమున 
నంతర్జలీము లై స్వప్తకమలరూపమున చు,తిస్పితేము నై యున్నవి. 

కుండలినీ ప్రబోధమున పరిస్ఫుట మగువిగమును కుండలినీమోగము 
బోధించుచున్న ది. 

మానవుండు బేహము కాకను చేహాధిస్పిత మైన బేహి. నూననళగీ 
రము విచితృనిర్హాణము, జీవశా(్ర్రము, జంతుళాస్త్రయ్కు శారీరక 
శాస్త్రము ఫెతికళాస్ర్రము, రసాయనశాస్ర్రృము, జీవవికాసము 

నకు దేహాంగవికాసము వినిమోగపడిన విధమును విశదము చేయు 
క వెరనంశ కి వాతికసంరూపము రాగం స చున్నవి. చే న్య క్ ఫ్ తిక స్వ పములంను స్వయం సృకాళ 

మును, స్వయంవ్య క్రిత్వమును బడయ లల విధమునకు మానవ 

దేహాంగములు. (పృమాణములు, వల నూక్షు కార ణచేహములందు 

సాపీతమైన చిచ్చక్తి స్వయం ప, కాళమాన మైనను (తిపురావరణ 
బద్ధమై అ పృత్యకుముగ నున్నది, మానవ దేహములందునుు సకల 

పిండాండములందును (బ్రహాండమునందువ లె అ: ఫూర్లవ్యాప 

కమును గలిగియున్న ది. పిండాండములందు పూర్ణ వ్యాపకమును 

గలిగినను అ ప్రక్యకు మగ నున్న చిచ్చక్తిని స్వాధీనము చేసికొనుట 
శ్రీ విద్యకున్కు తదంగ మైన కుండలి నీమోగము నకును (సృయోజనము, 

రో 

కరండలినీళ క్షి కా బృన్గాదండి డేిసహామునంగు (బ్రస్మారంకృము 

ఇ అరలు జో థా ళ్ ఛి ల్ల గ 6 మొదలు ముడ్జివూస (C060౫) వణికును వ్యాపీంచియున్న ది 

సుషు న్నూ నాడి బృ్రహ్మదండనడుమగ ఫీసతంగురా సము? 

వ్యాపించియున్న ది.  ఇణాపింగళొ నాడ లు చరి దృసూర్య నాడులు 
మూలాధారసానమునుండి. ఇెడలుచు శ్రూముస్యస్థా నమున రగు 
సుషుమ్నా నొడితో 'సంయోగమును వాంగదు చున్న వి. సషిమ్నూ నాకి 

పచ గ్! ధాటి ప సు సలం క్ల న్ సి SALI wu ఇాపింగళ్లలు చరి టన గ్యకక్షులకును దిభ్నా ములు 

ఇ:ఏ సుషుమ్నకు ఎడనుభొగమునందును పింగళ కుశిగాగమునంగును 

మూలాధార సానమునురడీ బయలు దేఉి చక్క స్థానములందు సుషుమ్న ను 
కలసికొనుచు  ఆజ్ఞాస్టానమునందు.. సుషుమ్నలో. సంయోగయిను 
వొందుచున్నవి, ఇడాపింగళానాడులు సుషుమ్నా నికి ఎదను కుకి 

లో A 1 మి స్ట నె పులనుంచి నసృదఠీణము చయుచు చక్తర్ణానములంగు కబనికొొను 

చున్న వి, ఈకాటసానములు చక సానముణు 

న్న నానీ ము : సా ఎ ఈ శ్వ పకన A ఎహామునందు టా! నములండు టవామునం:: పొష్టసుక ము 
27 మ స “yd యున్న ఇగాపింగళల సంయోగస్థానములు శ_క్షిస్టానిసుడు | బృహ్మోం 

డమునందలి శ క్రుల నాకర ంచుచున్న వి, భాహ్యిళ్యంత6 2 కులు 

గ క సానములందు యోగయు కములె పంన జాం వాహినులను టీభాము లో అని ధా లో 
నందు (పృసరింపంజేయుచు జీనయా తకు విని యూగపగుచున్న బి. 

ఇ౭ాపంగళ” నాడులు మూలాధానమునుం ణి ఆబ్బాసానమువంక్రును EN 

శ్రనుణమువిగిమునను (Spiral y సుషుమ్న కు టయ హేయం చు 

శ క్కన్థానములందు కలసీక్రొనుచు నాదోవహాతాఎగ ాగయులను చేయు 

చు శ్రూణ పృ్కవాహమాను శే త్తయునంగు (స హింప(కేయాచు 

న్నవి. 'నాగబంధమువిగమున ఇడా ఇంగ, స షువగ్న నాడులు 

ళ్ళ గ్ ళా జో ఇ ఇ సామాన్యముగ (సృకృళినిద్దముగను స్వయోముగను 

మును నా టి భాగ ను “3 ఇ సళ హూమును 

స్వాధీనము చెసికొని దచేహద్వారములం గు నా, "స్మ కంక అంపును 

629,000 నొాడులందును ప్రాణశ క్రులను attra UO rr శ ra ల్ 

౫ గ సానములు, గం? ముల 

“(03 4 ఇ పా 
i (UU 

(సృవహీంప(జేయుచున్న ది, సళళ తా. ఈల గును లాగ చే తిను A 
ముఖమున వ్యాపకమైయున్నను భూత పంగీగోగమునంకు.. మూల 

(a 
స్వయాపములం దాకాశత త్త ప్టము శీణిం దుటుయయు ను పృశిక త్త పము 

సృబలుటయును సంభవించుచున్న ది. ఫంచ (గాతేశు లును ననులోమ 
విభోమమారగ్ల మున సృపంశఛీక్షరణమును బవ ముమున్న బిగయును భూత 
ములయుత్స త్తిస్టితిలయ ములును wad ఆమార్గయను. తెలుఫుచున్న వి, 
సృష్టి పరిణామమునం దాకాశపరమాణును సృభ్వపరమ'ణువుగ పరీగణ 

మించుచు 'కేశ్రభ్ధున కనంతములెన కేోర్కయులు శల్పింప(ుకు 
చున్నవి. అకాళశసరమాణువునందు పరిపూూర్షముగ వొచి స్తమియున్న 

చెతన్నక_ి పృధ్వీపరమాణువునందు వి శేపావరణములందు పంఖించి 
ఆ ఆ 4 అ కే ఇజ్ ? ఇ ॥ స్కహీప మగణచున్న ది. పృథ్వీ జల లచ వాయుత శి గ్రములం దంతేర్ష 

తమై యున్న చైతన్యశక్తిని ప్రజ్వలింపంజేసి పరమార్థమును. బచ్చు 
ఓయీ ఇతరయోగములకఘువలె కుంవలినీయోగ మునకను పరమాగ్గను, 

చం దృ్కనగూర్య నాడులు చక్ర భ్రమణవిధరున ఎగర శిస్టానములందు 
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తము ౧ wy 
కలసికొనుచున్న విధమును ౧-వ చిత్రపటమునందలీ మూడుచిత్రేములు 

'తెలుపుచున్నవి, వివయధ్యానము బాసహ్యృసాధనములమోంద నాత్మశ కర 
లను లగ్నము చేయుచు నాత చికాసమును దుర్గ భము చేయుచున్న ది. 

కుండలీన్ళ క్షి _. స ప్ప్తక మలములు? ౧. మూలాధారము, ౨. 

స్వాథిస్రానము, 3, మణిపూరకము, ర. అనాహతేము్యు ౫, విశుద్దము, 

మ కు ౭, సహస్రారము - స_ప్తక మలములు, ఆగమ 

శాస్త్రము లీస ప్తకమలములను వి శేవముగ వర్తించుచున్నవి. సనకుండు, 

_ సనందనుండు సనక్కుుమారుండు వసిష్టుండు శంకరుండు అప్పయ 

దీక్షితులు మొదలగు నాగమళ్యాస్త్రజ్ఞులు కుండలీ నీయోగమును వర్గీ ంచిరి, 
ఆగమములకు సన్నిహిత సం బంధముగల మం త్రయం త్రృతం తృకాస్ర్ర 

ములును నీమయోగమునక ప్రాముఖ్యము నొసంగుచున్న వి, ఆగమశాస్త్ర 

ములకు (పృధానమైన శ్రీ విద్యకు కుండలి నీయోగము హృదయముగ 

నున్నది, | 

... చిత్రము ౨౩ మూలాధారము 

_గుదస్థానము ? పృథ్వతత్త్వము. 

చిత్రము ౪: మణిపూరకము 
ot Se 

చిత్రము, 3: స్వాధిఘ్రానము 
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శేబ్ద గ హణ్క రూప గ గృహణ దూరదర్శన, దూర శ శన నాద శ సే వణ 
దర్శన యం Ww త కతీత మెన నూమై' తినూశ్తు మెన. శళ్త్యాలయయము. 
ఆత (వా న కె ఖీ, , మధ్యమా, పళ్ళ శ న్రీకత్తలకు మూల మెన 
పరాశక్తిని సహ స్రారమునంగు సామ త్కారము చేయుచు బహో 
నందమును Ss 

= 

విద్యుచ్చ శ క్రి యం త్రాలయము స్థ కిధరితమైయున్న ను తంతులతో 
నియతరీతిని ననుసంధానము గలుగునపుడే విద్నుబ, కి వాంపించి 
నల pe నిర్వ _క్రీంపంబడుచున్న వి. deo + 

చిచ్చ క్త నా తానుసంధానము చేయుటవలన 
న సిద్దించు చున్నది. గ్రాహ్మీన్థితి 
నను షు. నాల్మే సంధానము చేయుచున్న ది. పురుహార నిది 

నామాన్య యుగ (వ, తిబింధకములుగ = నున్న పి 
'పురుహిర్థమనం దర్భ కామారాధ నము సాధకుని లక్ష్యము నాశోతర 
has లగ్నము చేయుచు పత నముసక్రు న! 
ధర్మావిరుద్ధ మెన యిర్ధ కామా రాధ నము 

మం లా మన 

సర్వత్ర, త్ర వ్యాపించి 

రర ముఖము 

మూల మగుచున్న ది, 
(ప్రకృతి సిద్ధమై పురుహోర్థ సిద్దికి 

ప్రకతి 

మానవులకు 

సిద్దముగ నున్నను 

ఖం డములై లైన చాహ్యాసాధనములందు లగ్నమగుచు 
దుర్గ భ మగుచున్నది.  కుండలీనీమయోగమును 

లగ్న మెనపుకు వామాణారములు 
_సమయావారులై న కుండలి నీయో నోపాసక్రలు 

(త్రివుర సుందరి నాత్తౌనుసంధానము. వేయుచు మూలాధారమునందు 
కుమారిని, అసాహతేమునందు యోః సిని సహ సార మునందు పతి న వ్రతేను 

విరుద్ధమై ఫపురుషహిర్దసి ద్దికి ప్రతిబంధకముగ నున్న డి, 
పురుపార సి Is కఖండమేన యభ భ్యంతరసా ధనము 

ధర్థానుసంధాన ము 

సంభవించుచున్నవి. 

నావాహనము చేయుచు స్ సచ్చిద్యోగ సర సంజాత మైన బ్రహోనంధ 
మును బొందుచున న్యా నరు. కాలాచోరులె స న శా కోయలు కావాలికులు, : 

వామాచారు.లై ాపాన్లుసంధానమునందు గ్లూల్ప ప్రపం చమునం 
దజ్ఞానస సంజాత మైన విన యానందము ననుభవించు: చు కుండలినీయోగ యు 
నకు ఫలములై న కౌమారీ బై ౦దవశ క్రూల కస ార్ణములన గల్చించి రాతుస 
కర్మ ముల నాఛరిం ంచుచున్నారు, సనా స్రారభకు క్ర ఘునందు ౨౬-వత్ర త్ర క్వ 
ముగ విలసిల్లుచున్న . టై౦దవళ  కికిని,. ముద్యమునకోను సంబంధమును 

గల్పించుట రహస్య సాధనలు, గలుగంజే సెడి పరమానర్థ ములక్ష నిదర్శ 

నము, కన్యాప్రాజయున్సు. నితరవామావారములును. ఆహా "ర వీశాచముల 

దుసరిపాకములు. స . స_ప్పకమలయుల సామాన్యనివర ములను. Ne. a 

నందులల పటములు కోవ్యము. "తెలుపుచున్నవి. |. న న 



రోం అనాహతము 

శ O నామము స్థానము తత్త్వము క. దళములు వర్ణములు ఎ లు గు రము 

2, సహస్రారము శిరస్సు ఆత. అనంతము ౧౦౦౦ ౧౦6౦ 

చి తము బిందువు 
+, అఆజాచ,క,ము మధ్యము మనసూ - ఒర 3 సాం, కుం ల 

క or ఫీ ఎ ' మనస్సు 

౫. వికుద్దము శంక్రము ఆకాశము 2౨ ౧౬ అచ్చులు pies తెలుపు చక్రము 

శొత్రుము 

రో, అనాహతము వాదయము వాయువు Uy N౧9 కంఖిగఘ, సంచలనము వ్యామము పసటో్కో గాము | 

జు చఛృజ్క స్పర్శము 

రుం ష్మాట్కరఠ ర్వక్కు. 

3 లి మణిపూరము నాగి అగ్ని Ao ౧ం డ్కఢథ్కణ్కత, యా వ్యావ ఎరు పు త్రికోణము 

ధ్ర ద్క ధ్య a 

నృహప్కభ  చమీవు 

౨. స్వాషధిస్థానము లీంగసానయు అప్ప ౬౨ ౬ బృభమ,. సంకోచనము తెలుపు అఆర్హచంద్వము 
© థి ఫి 

య రః అల రుచి 

౧. మూలాధారము. గుదస్థానము భూమి Ue ౪ నృక్కనుస సంయోగము పసుపు చతుపో[గ్రణము 
గంధము. . 

దె ర్ు 

మూలాధారాది కమలములకు సంబంధించిన విశేపషైూంకము 

లాయావినయ॥ర్షి కలందు ప చురింప6బడును, సామాన్య విమయ 
ళు 

గ్రహణము గలుగుట కై స్పప్తకమలముల చి త్సములును నిందు 

ఆ (1 ఆ ఆ ఆ 
(ప్రచురింపంబడి ఉనని, _అనాహత-చక కృస్వయాప న్వఫావములు నిచు 

సవిస్ట సరముగ6 'ెలుపంబడినవి.. పందిలీనీయోగచి శ్ర పటమును (శో జవ 

చిత తము) అశాహతచ క్ర పటమును (౧౦ - be చిత తీయు స 

లకోలను ఆాయకాస్తిసహారమ Mean Ea 

అనాహతీము :--- . హృదయస్థానము. బన్టూక పువ్చకాంతివలే 
సృకాశీమానము ; 

. చ్వాదళశవర్షయు క్తమెన ద్వాదశదళయు క్ర కము3 వటోో కారము 

 వాయుమండలము, ధూమాభనుగల కర్ణి కాయుతేము ; కర్లి కోప రిభాగ 

॥ మున నూర్యమండలయుతేము ; కర్రి రి కామధ్యమున విద్యుతో_టిన 

భాసమా'న త్రి కోణము, దాని కూర్ల ర పయన కృన్ణసారాధిరూథమును, 

హావఘాసరాభమును చకుర్భుజమును. అంకుళహ _స్తమును వై ¥ 

సప్తకమ 

కఖ్యగం ఘం బి చ, ఛం జ రష్ ఇ; ట్క క అనెడి 

| మానస సపూజాసానము. 

| వాయుబీజము; దాని( క్రొడతునసమాపయన ద్విభుజాండును] వరాభయ 

కరు(డును, త్రినేతు, తు (డును, హంసవర్టురడైన ఈశ్వరుడు... ఈకర్ణిక 

యందు ర క్షపద ద్మముమౌందను పీత వర్ణయును, చతుర్భుజయును, పాళక్ష 

ర్స్ త్ర నస్ర్రయాను, segs ఇాన్విత 

యున్సు సుధార్గవృడయయును, కజా్క_లమాలాధరయూను నై నైన కాకినీ 
Ww] 

స _క్రీయు; మధ్య త్రి తి కోణమునందు అర్థ-చం ద దృవిందుకాప పమ స్పకు(డున్కు 

స్టర్లవర్లు(డును, కామోద్దమోల్లు ns చాణలింగళివుడు; 

దాన్మిక్రిందను స్థ సిరతరదీపక లీకాకార హంసరూపియైన జీవాత్తయు, 

ఈకర్టికకి, క్రి. జ ర _క్తవర్లమున్ను ఊర [ముఖమును గల అవ్హదళపద, 

మును? "ప్రయ్యది కల్చవృకరత్న వేదీవన్హాత పప కాకాద్యలంకృత మైన 

కనులస్థానములందు అక్షమాలాధారమునను 

పరమాతే త స్వరూపమును పొందలల వధను eee? 

ముదాహ రింప తె (బడిన దె, 





లఅనాహూతము 

“వీజము ' చేవత ధాతు లింగ ఇతర తత్త ( అధిపాన 
es xX లోకము గుణము Ae 

వానానము నాహానము శ క్త యోాొని సంయోగము నాం Fen న రక్త 

సత్యలోకము సత్వము చంద్రుడు, 

కీమ్ కంభువు హోకిని ఇతర - మహత్తు తపోలోకము సత్త్వము చంద్రుడు 

(త్రికోణము. నూక్ష్మ్మప (పకృతి 
హిరణ్యవక్యుండు 

[రుద్ర గ్రంథి 
హం; సదాశివుండడు. శాకిని శ్రికోణము  _శబ్దతస్మాత, జనలోకము రజస్సు రవి 

శ్వేత గజము నోశ్రే, ౦ ప్రా ఖా 

"హసం ద్ర ద్ ముము 

యం; ఈశుడు - కాకిని ' బా స్పర్శత న్మాత, త్ర మహారోకము రజ స్సు రవి 

కృష్ణమృగము త్రికోణము త్వగిం ద్కియము 

శక్యా కర్రి ౦.దియము 

విష్ష్యురం 
రం; నృహభవాహాన లాశీని తి కోణము న్గాత్ర, స్వర్గోకము తమస్సు అగ్ని 

మేహము రుద్రుడు Bett ద్ rE . 

గుదకశే రది నే యము _ 

నం? గరుడవాహన  రాకిణి లీంగ Ria y భువర్గోకము తమస్సు అగ్ని 
మకరము విష్ణువు (త్రికోణము ఉ్వూం' ప్రేయము 

వ ప్రక దియము 

+ టన్మగ్రంి 
లం; సం౦సవాహన  డాకీని స్వయంభువు గంధత న్గాత, | భూలోకము తనుస్సు అగ్ని 

ఐరావతీము బ్రహ త్రికోణము  న్రూణోం దృియము 
పొపకళ రద్బె దెయము 

ఖే 

సుషుమ్నా నాడీమాన్రేణ అనాహత చచ క్ర స్థిత పార్వతీసహీత 

శివాయై నమః, అనాహతేస్య ఫబ్లస్ట తస్య శబ్దస్య మో ధ్వనిః, ధ్వే 

_ రంతరతం బోషతి రోషతిరంతేరతం మనః, త ననో విలయం యాతి గె లీ జల్” ౧' వా 
తద్వెస్లోః పరమం పదము. కం నమః. హం సళ్ళివస్క్పోహం హంసః, ఖం 

నమః... హం'సళ్ళివస్సోహం హంసః. గం నమః- హంసశ్న్మివస్నోహం 

హంసః, ఘం నమః- హం'సశ్నివస్సోహం హంసః, జం నమః- హంస 

శ్నివస్నోహం హంసః, చం నమః- పాంసళ్ళిప సోహం హంసః, ఛం 

నమః - హాంసశ్శివస్కోహం హంస$. జం ననుః. హం'సళ్ళివస్యోహం 

పాంసః, రుం నమః _ హంసశ్శివస్సోహం హంసః, ఇం నమః -_ 

సాంసళ్ళివస్నోహం హంసః, టం నమః-హంసళ్ళివస్పోహం హంసః, 

ఠం నమః- హాంసళ్ళివస్సోహం హంసః, ద్వాదశదళసహీత అనాహత 

క. క చక్రస్థిత పార్యతీసహిత wal సమన 

అటి 
అనాహతచక్రము స షకములములందును ngs 

దుండుటవలన కుండలినీశ క్రి పృబోధమునకు వి శేపోపరోగమయుగ 

నున్నది, అనాహతమునకు (క్రిందను మూలాధార్య స్వాధిస్టైస్య 

మణివ్రూరక చక్రయులున్కు మని విశుద్ధ అజ్ఞా సహ స్యారచ్యక్రయు 
లును గలవు, హృదయస్థానము జీవాత్తో స్థానము, జీవాత్మ ష్యాణళే ప్తలను 

భూలోకవివయవాసనలకు వినియోగిం చునదియును సత్యలా*కారోనా. 
ఇమునకు వినియోగించునదియును ఆనాహాతళ కి నిన్మయయం6ప గలదు, 

అనాహతమునకువ లె నితరచ్మక్రృములకును దళములు వర్లములు 

గల్పింపంబడినవి, పటము ౯ యందు కోసష్టమునందు వినరయులు 

చూడనగును, 



no 

® 

© 
Tey 

దళములు :-- దళములు చక క్రస్థానమలందు వ్యక్త కము లయొడి 

_ శప్తలకు నిదర్శనము లై లా. మూలాధారము 'ర దళములను, 

సహ సారము ౧౦౦౦ ర దళములను gs అవాహతమునకు 

దళముంు ౧౨. 

వర్షములు : వా _ సృష్టియందు “నాదము శబ్దమగను, శబ్దము 

రూప కతత నా పరీణామమును బొందుచున్నది* 

“ 'సంచలనమును. లందు. గలుగ (జేయుచున్నది. 

గలిగియున్న వి, సహ సారము ౨౦ xo = ౧౦౦౦ వర్లములను 

గలిగియున్న ది. ర్గోచ్యారణము సంచలీంపణకేయ లశ కలను, వర్షములు . 

 ఆకమాలను అంనుండి Cassa wu | నిర్భ్ణయించుచుండును. 

: 'విలోమమార్షమున_ నుచ్చరించుట _ ఛిత్తవృ త్తినిరోధమనకు సాధన 
ముగ నుండును. అతీమాలాజప మజపాతృరానుథవమునకు సాధన 

ముగ నున్నది, 

కమలమండలములు 

అగ్ని బీజమెన ఈరం "వర్ష ముచ్చరింపంబడుచున్నది. 

| లందుళల శేజళ్ళళ్తుల. కావాహన 

జేయయుడుదున్న వి. 

అవ్య క్రమెన నాదము 

వ్య కృమై ధ్వనిశబ్దరూపములను దాల్చునపుడు ' వర్ణోచ్చారణ మంగము 

_ మూలాధారము. 

వశ వ స వర్లములను, అనాహతము కనుండిక వజికు(గల వర్తములను 

హతము 

మండలములు ;--- రూపక ల్పనయందు 'రెఖైలు ప్రముఖములు 6 

శేఖావికాసవిన్యాసములు రూపవికాసపరిణామములకు ప్రృమౌణములు, 

పంచభూత క _క్లిసృయాపములను మండలకోణా 

కృతులను నవగతము చేయుచున్నవి. పృథ్వీత త్త (ము చకుపో్కో_ 

ణము 3 అప్ప త్త ఏము బాలచంద్రాకారము 3 తేజ స ప్రత్త ప్టము త్రి తి,కో 

గాము ) వా యుతే త్త (ము ₹0డు (త్రీకోణములు కలసిన న్ 

ణము; ఆకాళత శ్ర సము నుండలాకారమ ; అనాహతము పుట్కో_ 

ణమును వాయువీజమును గలిగియున్నది. యంత్రములు శ్రేఖావిన్యా 

సమున _బీజామీరములను గలిగి శ క్తివశీకరణసాధనమును తెలుపు 

చున్నవి. 

. కా నరా 1_-- మూలాధారమునకు ఐరావతము స్వ్యాధిహ్టైన 

| మునకు మకరము, మణి పూరమునకు మేవము అనాహతిమునకు క్ళవ్ల 

సారమా, విశుద్ధము నకు శ్వేతగజమ్యు ఆజ్ఞూచ క్ర, మునకు ఓజ్క్క_ర 

మును టే ఇ hat Nae సణస్టభావములక వాహనములు 

విహ్నములు. వాయువీజస్టానమైన అనాహతమునకు కృవ్ణ సారము 

అధిదేవతలు తే నమంతృళాస్త్రమునందు మహర్షులు మంత్ర, 

దృవ్హణు; అధిదేవతలు వరదొోతలు, మంత్రములు కాలాన (6 సాధ 

నములు, -మోక్షృసాధనములు, మంత్ర, దేవతలు ఫలానుభూపముగను 

ధ్యాన జపా వాహనము తను త sal ala 

హోమ్, హీమ్ 

హూమ్, "హామ్ మొదలగు ధీాకుర ములు ెంచాండ బ్ర వ్యోరదము 
లో. a), 

విసర్భ నములను PO 

చున్న వి, అంగ న్యాస, కరన్యాస సములం వ క క వీజాక్షుర 

అ తె '" కనుమూప క క ములు నంత్రార్థమున నుమూపముగ నుండును అంగన్యాస, 

కరన్యాసములు "అం, ఈం, డోంం వం, కుం అః ఫీవాక్షరముల 

వీజాకరములతోను, 

0, హ్రూం, హౌం, . హ్రాః వీజాక్షరమయులతోో ను 

నితరవీజాకురములతోను మం తోకకి కనురూప ముగ 

నీజాకుర సంయోగము నూర్తుస్థూలకర్తల నావా 

హనము చేయుటకు సాధ నములుగ నున్నవి. 

తోను, రాం, రీంం రూం . నం, శౌం రః 
రం 

త్రం ర్ 
నీవిధమగ. 

హూ 09 
యా 

ఛ్యానళ్లోకమ చేవతాస్వయాపఫలములను వరీ ర్లీంచుచున్న ది: 

మం శ్ర ద్రష్ట లాదికాలమునుండి యాను క్షుద్రమం త్రములను. నిరసించి 

ఫౌమ్యమం రృ ముల నుపాసీ ంచిన విధమును మం త తీశా మ్రుము "తెలుపు 

చున్నది, సకలమం ల ముల వీజాక్షరయులును మంత (తృయులకి 

శీర్ష మైన కటు లయమును పొందుచున్న వి: “త్ర విద్య 

కును 'ఫురువవిద్యకును ప్రణవము ప్రధానము, ఆకాశమునందు, 

'సమ _స్పభూతేములును _ లీనమైనటులు డ్రేణవమునందు . సకలమంత్రా. 
కరములును లీనము _లగుచున్నవి. నిత్యక ర్థానుస్రానమున౦దధు నియత 

కర్శ్మముగ నిర్ణయింపంబడి డిన గాయ శ్ర, : మం Uy ము er ప న 



"బ్యమానకును. వీనీయోగపడుచున్నది. (ప్రణవబీజసాధనమన ఓం 
భూ ఓంభువక ఓగ్ 0 సువః, ఓమ్ మహః, ఓీంజన9, ఓంతపః, 

గ్ 0 సత్యం అని స CSM మా కుండలినీళ క్రి స్వాధీన 

మగుటకు గాయ తీ ప్రుమంత్రము సులభసాధనముగ నున్నది, నిగమాగ 

మములళు, కళ "శా్రృములకొ, మం త్రృతం తృములకు, సాంఖ్యయోగ 

ములకు పరువు శ్రి విద్యలకు ప్రయోజనము కుకుహార్థను, పురు 

పారమున కాత జానము సాధనము గాని బాహ్యవిపుయోప భోగము 
థి ల్ల 

సాధనము గాదు. హీందూమతే శా స్త్రకళొవిజ్ఞా నమునందు 6 ఓమిల్యే 

కాకురం బహ్మ ఓమి క్యేకాకురం శ కి) పరమారములు, 
J జాం థి 

కుండలీ నీయోోగ ము సగుణములెన దళములు, వర్ల ములు 

యం తృేములు, వాహనములు దేవతలు బీజాక్షరములు మొదలగు 

సాధనములద్వ్యారా నిర్దణ మైన పరాశక్తి నారాధింప6గల విధమును 

స్తకమలముల పరిజ్ఞానము సుగమము చేయుచున్నది, 

నా, శివళ కి ర్య దా వాసం కురుతే దేవి ! సర్వదా, 

రోగాదీంళ్చ హరే _లస్య స్వదేహినచ సిధ్యతి. 

-ఆాఆొ్నందలహది, 

తొ, ఓదేవీ! శివశక్తి యెప్పుడు ఎచ్చట వాసము చేయు 
చున్నదో, అప్పు డాళ క్రి వానిరోగాదులను హరించును, 
జీవునికి స్వదేవాముచేతణే సిద్ధిగలుగును. 

a 

వ్ల, అత్తా స్తే సె నిసనూర్యపోదరకలా చంద దృస్య యా పోడకీ 

శుద్ధా నీర జనూక్ష్ముతంతుకత ధాభాడై కరూపా పరా, 

విద్యుత్కో_టిసమాన కోమలతనూ ర్విద్యోతి తా ఒధో ముఖీ 
పూర్లానన్దప పు తీయావధారాధరా. 

: ప ల్ క,నిరూపణము, 

తో, ఈసహ్మ స్రదళపద్భ్మమునందు us అన చంద్రుని 
సపదునాజవకళ యున్న డి. ఆకళ చాలనూర్యునితో ప 

పృకాళించునది ; ఏవికారము లేనిది గనుక నిర్మల. మెనది. 

పద్భ్మనాళమునందలి నూకు మైన దారమును . నూటుభాగములు 

చెయా నందలి యొకభాగమువలె నూకు ఇ మెనది, శ్రేన్ధ మైనది 
లేక్క పళ్య _న్లీమధ్యమావై ఖరీసమప్టిరూప, కోట్లకొలంది ear 
వలె కోమలమయిన  యాక్ళతి గలది, నిత్య ప్ర 

అధో ముఖుము గలది. పూర్తానందపరంపరనుండి వోధికము? (సృవించు 

చుండెడి యమృత ధారను ధరించుచున్న ది, 

క్ల, ఏతస్యా మధ్యదేశే' విలసతి పరమాపూర్వనిర్వాణళక్తిః _ 
కోట్యాదిక్యప్రకాశా త్రి తిభువనజననీ కోటిభా? కయాపా, 
శేళా, గ (గ్రుస్యాలినూమ్మో నిరవధి విగళ శ్చేృిమధారాధరా ౩ సా 
స్వోహెం జీవభూ తా మునిమనసీ ముదా తే క్త్వబోధం వహ న్తీ, 

తొ ఈ నిర్వాణకళయొక్క_ మధ్య ప్ర దేశమందు. శ్రే శేస్హమై 
“నదియు సృష్టికి ముందే: ఆవిర్భవించుటవల నం 'దనకం టె- seh 

ప ,కాళమాన మెనది.. 

| పరిణామము నొందుచున్న 

శ్రీచక్ర క, మిభావమును శేఖావీజామర రూ పమునను వ్యక్తము చేయు. 

సీం బై | వాతము 

“నేమియు లేనిదియు నగు నిర్వాణ కి క్రి చుకాళించుచున్న ది, అది 

కోటినూర్యుల పృ ప కాశమువంటి (పృకాళశయుగలది, మూండులోకముల 

కును తల్లి * ఒక తలవెం డ్రుకకాస కోటి భాగములు చేయగా నం దొక 

భానమునంత ప్ర ప సో గలది, మిగుల నూకు మయినది, " పరిమితి 
లేకుండ సృవంచుచుం'డెడి ్రేమధారను ధరించునది 5 మజీయు నది 
యెల్ల రకు జీవభూత యగుచు మునుల మనస్సులందు సంతోవము 

చేతను తత్ర శ్రే సజ్టైనమును కలిగించుచుండును, 

వో, తస్యా మధ్యా _న్ల నరాళే శివపద మమలం శాశ్వతం యోగగమ్యం 

నిత్యానం దాభిధానం. సకలసుఖమయం కుద్దబోధస్వరాపమ్, 
కచిద్భహాభిధానం పదమితి సుధియో వైస్తవం తల్ల పి 

కచిద్ధం సాఖ్య ముత త్కి_నుపీ స సుకృతిసో మోక్షమాత్యప్ర ప బోధమ్, 

తౌ, ఆ నిర్వాణశ _క్రీయొక_ నుధ్యనున్న శూన్య మందు 
నిర్మలము, శాశ్వతము, యోగులకు జ్ఞనమా త (త్రగమ్యుము నగు ళివపద 
మున్నదని 'తత్త్వజ్ఞులు చెప్పుదురు. అది నిత్యానంద మను పేరు 
గలది, కుద్ధమయిన జ్ఞానమే స్వరూపముగా గలది. ఆ పదమును 
కొొందటు విద్వాంసులు 'ఆబహ్మపదమునుగాను, కొందజుబుటిమం తులు 
వైవ్లనపదమునుగాన్క మటీకొందలు హూంసమను పేరుగల మోకుస్వరూ 
పమునుగానుు కొందటు అనిర్వచనీయమయిన, అతసాత తార 
గన ముమూను చెప్పుదురు. 

వో, యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్హీ సంయమి, 
ము జాగృతి on సా నిశా పళ్యతో మునేః, 

గీత, ఆఅ ౨, 

వీకమును, పరివూర్లమును, బే తిర్మయమును, నిర్షుణమును, 

సర్వవ్యాపక మునునె న న్ క సృష్టి పరిణామమునందు ఖం డమును, 

పగీమితీమును, జో్యోతిర్విపానమున్యు సగుఇమును, హాటస్థమును. నగుచు 
సదాత్టకమున కసతే్యే_ల్పనను గలుగంబేయుచున్న ది, అభఖిండ మైనళ కీ త్రి 

నవావరణములందు. ని శేపావరణక' ల్సీతములై న ఖండరూపములను గను 
పడుచున్నది. చరాచ రాత్తకప ప్రపంచము. అవ్య క్ర కము, పురుషుండు, 
చంద్రుండు, నూర్యుండు, సై వాయున్స, _లేజన్ఫు, జలము, 

పరా నవావరణములందు భాని సిల్గుచున్నది. (శ్రీ/విద్య నవావర 

ణములం దును నూత తినగూకు మొన పరాళ్ర కి క్రి నూలస్వయాప పములందు 

విధమును స్ఫుటము చేయుచున్న ది, 

చున్నది. అవ్యక్తమైన శక్తికి నాద నూదినువ్య క్షస్వరూపము, 
బ్ (బ్రహాశ్షండమయ మైన నాదశక్తి శేఖాలీజామరయాపములను పిండాండము 

లందు. గోచర నుగుచున్న విధమును శాస్త్రములు. విశదము. జేయు 
చున్నవి. అకాశత _్హ పయనం దపరిమిత ముగ నున్న శాదకక 

పృథ్వీత _ర్స (మునందు పరిమిత మగుచున్నది.. పరిమిత మెనశక్తి ఆత్మ 

సామోత్క_రణమును దుర్గ భము చేయుచున్నది, - పరిమితమెన శకి నపరి 
మితము చేసీ సర్వాత త్య రును పరిస్ఫృటమ చేయుట _ సకలయోగముల 
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కును పరమార్థము. సకలసాధనములును నీపరమారమునకు వినియో 

చున్నవి, శక్తి స్త సృష్టిపరిణానుమునందు భ్ (త్రృధరగ్రముల కనురూప 

' పరేమిత వికాసములను బెందుచున్న దె. Rt. _త్త్ షమునం tan 

లను గలిగియున్న పఠాళ క్రి కి సహా సారమునందుసహ్మ స స్కశేఖా కాంతులను 

పృథ్వీత _త్తృ్వమునందు పరిమికము'లె న VRS. గలిగి పరిమితే మె 

న శక్తిని గలీగియున్న ది, పరిమితమెన.ళ క్లిని స్వత స్ఫిభ్దముగను ప్ర, పృత్నీ ప్ప 
_ముగ నున్న యపరిమిళ మైన శ్ర క్తినిగ పరిణమింపంజేయుట సకలమయోగ 

సాధననములకును త్రయో జనము, ఊర ర్భ ప్రముఖము లై ఏక సిత ము 

లైనళక్తులు సృష్టిపరిణామమునం దధోముఖిములె ముకుళితము లగు 

చున్న. విధమును కుండలినీశక్తి విశదము చేయుచున్నది. అధోముఖ 
ములును ముకుళిత ములును నైన స్ట _క్రీక నులస్థానము లూర ర్ల సముఖములును 

విక సిత ములును నగునపు డనంత మైన శక్తి పీ సర్వవ్యా పకత్వము గలిగి 

సకలాభిన్టములును సిగ్గెంచుచున్న వి, సృథివ్య స్తేజో వాయ్వాకాశ 

తన్నా త లంతర్గయమును బొందునపు డఖండ మెన కుండలినీశ కీ 

" ఆకాశతలత్త వస్థైన మైన సహస్రారమునందువ లె పృథఖ్విత త్త నో 

మైన మాలాధారస్టానమునందు. సమముగను _ప్రృజ్వలనమును గలిగి 
యుండి, పృథీవీ జ మైన లంకార మాకాశవీజమెన ఓంకార మునందు 

లయమును బొందును. హృదయస్థ మైన జీవాత్మ విపుయేం ద్రైియ 

_ 'పరమెన అధోగమనమును విడిచి ఆత శ్రిజ్ఞానపర మైన ఊర్థ సగమనమును 

చేయుచున్న ది. నూకు ఇమైన ఆకాశత నాక సర్వగతమై యితర 

భూతములను లయము చెేయయల విధమున. కూటావృతము లై న న్గూల 

భూత తనా తృలు సర్వగత మైన అకాశత శ్వా తను లయము చేయం 

జాలవు, నాదస్వరూప పమెన రీజా్మ_రము స్పప్తక మలసంస్థిత మైన 

చిచ్చి కిని విశ్వవ్యాప్త ప్తమెన మ. కిని నీకశు శృుతియందు మేళగించి 

ఆతృ్మజ్ఞనమును సమకూర్చుచున్నది. సకలమర త్ర చులకన, తం ల్ 

ములకోన్కు శా(స్ర్రములకును, యోగములకోను మాల మైన ఒకరు 

కుండలి నీయోగ సిద్ధికి సాధనభూతముగ ల 

క్లో యదా ఛశళృభన్నక' మేకస స్టే మనుపళ్యతి, 
| తత్ ఏవచ విస్తారం ov సంపద్యతే తదా, 

పృథ-గ్భావమున చాహ్యాభ్యంతరములందు. వ్యా ప్రమైయున్న 

పరఠాళ్గక్ కిని, “న్సేకభూపమున( 

మగుచున్నదది, 

గను(గొనినపుడు (్రైహ్ముసంపద ప్రా ఖా ప్త 

_సకలయోగములకును పరమార్థ మాత శ్రజ్టునము, 

ఆత్మజ్ఞానము నకు సకలజనులకును ప, ల్యేకయోగములు సాధనములుగ | 

నున్నను సకలజనులకును సులభసాధ్య మైన రాజయోగము. సమాదర | 

. ణీయముగ నున్నది, సమస్త  విజ్ఞానమనందును నఖండ పొండి త్యానుభ 
వములను గలీగిన శ్రీ శంకరాచార్య wir 

బ్లా ఆత న జ్ఞ్ఞానానుభ్రవ భావము హ్రైజ్ఞులక సమాదరణీయము. 

ఒకో కాలమునందు వ్యాస, శంకోరాదుల యాదరణమును బడసిన 

న కుండలినీయోగము.. వ _ర్హమాన కాలమునం బపార్థములకును, దుర్తయ 
మూలికను పాలై లెనది, త రీ యోగ న తు సణదోన. 

గపడు ములను వ ర్హమానపరి సీతుల కనుదూపముగ పరీీలీంచి నిగయించుట 

విజ్ఞానస pian ప,యోజనకరము, 

ఆర్థరు న ye క లెడ్ వీటరుగారీ చ శో ములు 9 

కాలీదరణవ్యాఖ్యానసహీళత వట్సుక్క క నిరూప పణము, సౌందర్యలహరి; 

ఆనందలహంరి మొదలగు గృంథములును నందలి పబములును వారి యాద 

రమున నుపయోగింపంబడినవి, 

అని౦ గ్య ము --- ఇది నూటుళ్లోకముల చిన్నపఫు_స్తకము, 

తె త్తిరీయసంహీతలోం గొన్ని వైదికపదములు * పదపాఠము” నందు 

విడిపోవునవిగం గస్పట్టును. అట్టు కాన్సించుటయేకాని నిజముగ నట్లు 
విడందీయుటకు వీలు లేని వవి, అట్లిపదము లన్నియు నీ “అనింగ్యము? 
నం దహం యురయాన్న వి ఈగ గ్రంథము వొసినయతంతు దేవ 

మనీషి కుమారుడు , శ్రీ వత్సాంకు(డు, 

అనిశేనల్లి ౧. నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు తాలూకా 
యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౮ర౬ (౧౯౫౩౧). 

౨, నెల్లూరుజిల్లా, కనిగిరితాలాకాయందలీ 

జమిక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౭3౬ (౧౯౩౧). 

అనిగండ్ల పాడు -- 

యందలి _గూముము, జనసంఖ్య _ CRC (౧౯౩౧). 

కృష్ణ జి ల్లా నందిగామతొలూకా - 

అసి గా స దొ డి = _అనంతేపురముజిల్లా గ్గ త్తి తాలూకా 

యందలీ గ్రామము, సుంట ౨౯౫ est 

'తెలూకాయందలి జమికాదారీ శ్రా మము, జనసంఖ్య ౯ న్౭ ఊఊ 

రు, రాంలు కు, ంటు చెల్లీ ంచునటి ఆటు గ్రామములముఠాక్రు నిదె 

 ముఖ్యస్థలము, ఈ ముఠాదారు పూర్వపు జగదంగీనున్సబుడారు వంశ 

జాడు, ౧౮౮౬ లో. జగదంగీమన్సబుడారు. తిరుగంబడి మన్నబును 

పోంగొట్టుకొ నెను. అతనికుమారుడు. రంపపితూరీసనుయమున తన 
ప కిని బ్రిటీముగవర్న మెంటువారికి సాయము చేయుటయందు 

వినియోగించినందున . అతని రాజభ క్రీ క్రిక్ మెచ్చి సృభుత్యమువా.. రీ 

ముఠాను డచ్చి రివారినుండి తీసి ఈతని టక; 

_ అనిజగేరి -- బళ్లారిజిల్లా హార్చణవాన్లీ తాలూకాయం 

దలి గ్రామము. జనసంఖ్య | ౧3౬౦౭ (౧౯౩౧). 

అనిత ల్లి అ కాటయవేనూ రెడ్డికి గూయురు, Shs 
a ee 

| మును కృతినందిన వీరభద్రారెడ్డి భార్య, . ఈమెతల్లీ చేరు దొడ్తాంచిక. 
_ఈమెళండి, యైన: కాటయచవేమారెడ్డి కొండవీటి 'యన్రపోతా రెడ్డికి 
(౧౩౫౮౨ ౧౩౬౨) అల్లుడు, ఊేనల్దుండును. కుమారగిరి రెడ్డికి 

(౧౫౮౦ - tag) చెల్లెలి పెనిమిటి మంతి, సహార? కాటయ (ఆగ 



అనిపి న కళ్తై- అనియంఠఖీమబేత్రండు. 

చేకునకు పము రాజ్య మిచ్చెను, అటతతేట 

_ థోమవాత నాలేనిపుత్రు, తు, గెన కుమారగిరి రాజమౌహాం, ద (దృవరమునకు 

_ తా జయ్యెను. జల నాళనిచెల్లెలెన అనితల్లి ని, లి 

శా ఆన అలాడరడ శతు, రాజులను ఓడించి * రాజ్యము పె గరార్చుండథ 
యల ౧౧ (13 టై a 

బెప్రైను. ఈమెమామగా నైన అల్లాడరెడ్డియు చావగా వైన వేమా 

రెడ్డియు, భర్త యైన వీరభ ద్రా రెడ్డియు ఈమెకుగాను రాజను హొందృ్క 

వరరాజ్యము చేయుచున్న ప్ప గానవచ్చుచున్నది. ఈమె Ws 

౧౩౮౫ (శ్రీః న, ౧౮౨౩౨ నం దక బ్రాహ్మణునకు గలువ బటు 

గ్రామము దాన మిచ్చుదు నొక తొ మ్ర శాసనము వ్రాయించెను, డాని 

వలన బై సంగతులు వెల్ళడి యగుచున్నవి. దోనము తీసికొనిన చ్రాహ 

ణుయడు కాళ నాథభట్టుకుమారు( డైన పరహి తొభార్యుండు. ఇతండు 

వై ద్యశాస్ర్రమునందు మికి.లీ 

ఆ ర 9 నీ దేవబ్బాహణుల య, గృహారములమో(ది పన్ను తీసివేసిన దని యో 

శాసనమునం చే వాయ(బడియున్న ది, 

నందు ఈ అనితలి ని ఇటు వరి ంచియున్నా (డు = 
య య ణా 

మ, మనుతుల్యుం డగు కాటభూవరుని వేమక్షైత లాధీశు నం 

దన బాణి గృహణంబు చేసి స్రీయ వీరభ_ద్రైశ్వరుం 

డనితల్లి న్వని తామతల్లి నుదయాస్తా ద్కీం దృనీమావనీ 

ఘన "Ey సమర్థ సుప్రథిత్ సాకూదిందిరా దేవతన్, 

ఈ పేరునకు * అనతల్లి ౩, 6 అన్నతల్ల” యనుమాటురూపములు 

అనిపి న క శె = బక్లారిజిల్లా, హానే స్పేటశాలూకాయందలి 

గ్రామము, జనసంఖ్య సా (౧౯౩౧) 

అనినుల కడపజిల్లా కవులాపుర౦తాలూకాయంద లీ 

గ్రామము, గతేసంంట్యు 3 ౧౬౩౨ (౧౯౫౧), 

అనిమిగానివలి — చిత్తూరుజిల్లా కుష్పంతాలూకా 

యందలి కానాల ఉష జనసంఖ్య ౨౧ (౧౯౩౧) 

_ అనియంఠఖీమదేవుండు. కళింగమును 
భాలీంచిన గంగవంళపు రాజు, ఇతండు కామార్లవుని కుమారుడు; 

సండమ దేవుని కండి _ ఈ'పేరు వహించిన గంగరాజులలో నిత(డు 

మొదటివాండు. pon సజించి నున శేమియుC డెలియదు, 

—— (౧) 

: మీ ఇతడు కళింగ 

క నంగవంశజుంయు. నయిన అనంతవర ర చోడగంగ దేవునికి 

చంద్ర లేఖవలనC గలిగిన యిరువురు కనయులలో రెండవవాడు: 

. ఈపీరు ధరించిన. గంగవంశజులలో నితండు 

=. అన్న యగు ఆండవ రాజరాజుననంతర మితీ(డు సింహాసన మెక్కెను, 

ప కృ త్తివాస ఆలయము ' శాసనముల ననుసరించి 

యీతయడు క్రీ, కే. ౧౧౯౦ యందు. న. వచ్చియుండు నని 

మక్ మోహక్చ్ర క్కవర్తి గారు నిర్థార్షణచేసిరి 

(పవీణుండు. ఈ మె ఆసంవత్సరము 

శ్రీనాథుడు కాశీఖండము. 

నీయముగ6 నన్చట్టదు. 

గోదావరీ ను త్తరించి, కళింగముపయి. దాడి చెడరీర. 

ఇండవవాండు. ల 

కం ని. 'సోదరుండగు 

ల" క్ష + 

క ww గ్ 

| Pp | 

= గ్ జ కి " ఇ 

» 

లే గ్ల ' జీ 7 క్ష్ 

న లా క్రీ, క, ౧౧౯౨ _వజికు౮హాడ? గాన 

వచ్చుచుండుటవలన _ ఇతండు తనయన్న తో వాటు రాజ్యమును 

రెండేండ్లు కలసి పాలించిన ట్లూవీంపవలసియున్న ది. ఇతడు త్రిక 

లింగేశ్వరగబిరుడాం బితుండు. శాసనములం దితనికి అనంగభిమటేవు( 
డనియు నామాంతరము కలదు,  ఈతండు పరీపొలిం చుచుండినకాల 

మున శెండవరాజ రాజదేవునిబావమటిది . స్వ పే శ్వర దేవుండు భువ 

చేశ్వరమున రమ్యనుయిన మే ఘేశ్వరాలయమును గట్టించెను, అని 

యంకణభిమ దేవు పృధాని గోవిందు(డు, ఇతండు కాలాంతరమున ఇాకేళ్య 

రమున నొకయాలయమును గట్టించెను. మకొమోసక్ చక్రవర్తి గారి 

పరిగణనము ననుసరించి యితడు క్రీ-శ౧౧౯౮వజికు రాజ్యమే లెను, 

3, కళింగమును బరి. 
పాలించిన గంగవంశపురాజులలాి నొకండు, రెండవ అనియంకణఖిముని 

పౌత్రుడు? మూడవ రాజరాజునకును మంకుణచేవికిని జనియించిన 

వాడు. ఇతయు ముష్పదినాలుగుసం వత్సర ములు రాజ్య మేలీనట్లు 

గాంగళాసనములు తేలుపుచున్న వి, వని నంక వర్ష ములుగ పరిగణించి 

మకమోహకా చక ,వరీగా రీరాజు శకవర్ద ము ౧౧౫౩ నుండి 
) ఆ 

౧౧౬౦ వజకు పరిపాలిం చినట్లు నిర్ణ a ఈతని తండ్రియగు 

మూడవ same hh మహా 

మృదీయుల దండయాత్ర లారంభమయినవి. ర ఈత నికాలయున నుత్క_ 

|] లముపయి దండె _త్రివచ్చినవా(డు బంగాళము “సీలుచుండిన నాలుగవ 

సులాను ఘీయాజుద్దిక్ ఇవాబ్ . ఈదండ ఫయా (త్రయందు మహమ 

క జయించి ' రనియు, హిందువులు న నొంది 

రనియు మమామదీయ చరిత్రకారులు వ్రాసిరి కాని యది విళ్వస 

ఏల వ్య అనంగఖీమచేవుని. శాసనములవలన 

అతని ప్కధాని యయిన విష్ణు  వనునతఠ(డు యవనుల నోడిం చినట్లు 

తెలియు చున్న ది. మన వర్యులు మహమదీయులను యవను లనియు( 

బెరొ.నుచు వచ్చినందున వీరు, బంగాళ దేశపు మహన్మదీయు లయి 

యుందు రని చరిత్ర కారులు నిర్థారణ చేసి సియున్నారు.. 

అనియంకళ్ళీను దేవు డు poe నుహనుదీయులతోం బోరా 

| డుచుండినకాలమున ఓరలగంటి శాకతీయులు కాకతి గణపతి దేవుని 
నాయకత్వేమున6 దమరాజ్యమును లర, తీరమువబికును వి_స్ట 

రింపంజే సీకొనుచుండిన -'సందర్నమున, చేంగీమండలమును జయించి, 

కాకతిరాజ్య 

'సవమరు6 డని విఠుదందిన రేచర్ల ర్మద్కరడ్డి సామంతుడు రాజ నాయ 

కుడు కోళింగదండయాతృను నడపిన కూరా గో సరు6డు, కాకతి గణ 
పతిదేవుని కాసనములు సయుక మాలే(డు లిలేంగమును జయిం చినట్లు 

వాకిెనుచున్నవి, కాని జేవల మిది తాళ్కాలిక సె సా నికోవిజయముగ"నే 

కాన్సించును ; “వీల యన అనతికాలమున నే అర దండా 

yy 'సరవల్ల భు(డును, ఖడ్దసింహుని అగ గు పుతు,6డును అగు శ్రీను 

క్లప్రెజహఃడు ? 9 వేంీమండలమును జయింఛినట్లు .  దాక్లూరాను ఇల్ల 



ర 

దక్నీఇమున గోదావరివబకును 

బంగాళము మహమ్మదియుల లక్షుకావతిరాజ్య ముత్తే 

రప్రుసరివాద్దు. కడప టి గాంగభూపతులలో నితండు మిగులం బరా 

డర్ మవంతుడు. అనంతవర్శ చోడగంగు నిర, ౦ప నారంభించిన 

జగన్నా థాలయము నితడు పూరీ రీచేయించే ia భూములను గొలీి 

పించె నని 6 మాడలాపంజి " వలన€ చెలియుచున్న ది, 

అనిరుద చరి త 
క (అగ 

కావ్యము; ర _వ తరగతిలోనిది, కవి: కనుప_్థి అబ్బయామాత్యుడు. 

కాండిన్యసగోత్రు డు ఆప_సంబనూత్రు (డు, తండి రాయనమం త్రి 

తల్లి నరసమాంబ్క ఆన్న యోగానందు(డు, కృతిపతి ; మంగళగిరి 

లశ్రీ నృసింహస్వామి. 
ఆశాల 

అనియంకభీముని రాజ్యము. 

వ్యాపించినది, 

ము --- అయిదాశ్వాసముల స్వతంత్ర, 

కథా లేశము ; కండినపు రాధీశ్వరుండైన భినకోని పౌత్రుడు 

రుక్ అనువాడు తనకూ౭తును రుక్త లోచనను అనిరుద్ధున కిచ్చును, 

ఫోణప్రురాధీక్వరు(డు అ శంకరుని నృత్యమున ముర జము 

వాయించి మెప్పించి పొర్యతీపర మేళ్వరులు తనతలనాకిట కావలి 

యుండునట్లు పరమశివుని వరము బడసెను. బాణునికొమూ రె ఊహ 

స్వప్న ములో అనిరుద్ధుని కలయును. ఆమెచెల్సీ మం త్రీకంభాండుని 

కూతురు చిత్రిశేఖ యనుక న్య, తన చి త్ క్షభాచె నై పుణ్యమున యొవన 

వంతు లైన యందగాం డ్ర, "నెల్ల bam వ్రాసి అందు ఉప, 

గు ర్రించినవానిని అనిరుద్ధుని తన దివ్యశ క్రులచేం బోయి తెచ్చి ఉవకు | చుటకై నారాయణు! డెల్సోన యవతౌరము. 
సంనుటించును. ఉప. గర్భము దాల్బును. అనిరుద్దుండు ఉసాంతః | 

పురమున నున్న క్లుజేంగి బాణుడు వాని నాకై. ఈవా ర విని 

కృృమ్ణుండు వచ్చెను, చాణునితో డను శివునితోడ ను కృష్ణుండు సమర 

మొసచ్చెను. బాణుని శరణాగతి, ఊ హెనిరుద్ధుల కల్యాణము, ఇందలి 

ప్రుధానరసము పాకము, 

కవన ప్రశంస : కవనము మధురము. చమత్కార మైన పద్య 

ములు గలవు, " కిందూస్థానీపద ప్రయోగ మోకవికి వ్రీయము, లక్ష, 

ణము మధ్యవాము. 

_ ఉఊదాహరణములు క్ జ 

అఖండయతి ౧౪4, ౧౦౬ 

6 నిలింపదంపతీ, సలలితపంచవాణరస సంజనితోడు 

పరి శ శ్రానుంబు లై 9. 2౧ 

కోసము ( (కొజకు అనటక) ౧౧౧ 

ధథప్రాస-.. ల, 
మనుచరిత్ర, త్ర ములోని 6 సహసానఖంపచ ' ) 'అనపద్య 

ల. అనుకరణము... అధిక ప ప పృ్యయత్న...] పైప. ఇ ౧౧౫ 

కొద్ది (కొలంి అనుటకు) ౨,౨౧3 ,౧౬ 

.అలంకారశ్యాప్త్రమందు అ ప పృయు, క్త మని చెప ప్పంబడిన $ గల్లి 

శబ్ద మిందు పృయు క్తము, ప్రావీనసులు భవభూశ్యారులు నీ సీబ్టమను 

. . ప్రయాశించినాకు: -- se పుత్రు, క్ర లలో కారుడు. 1. 

అనిరుద్ద చ రిత్ర,ము- అనీలుండు 

గల్ల | ౨౨ 9 ౬9౨, ౬రీ 

ఇంపుగాగమము నం 

ఈం౭గంగల ౧౩౭ 

రట ప్రాస ౧౪౨౩ 

ఈపద్యమున య చెక్కులు హిందూస్తానీ శబ్దముల: i. 

జతనంబుతో. బేంటి ౨.౧౯ 

నాస్తి - యతి ఏ, ౨౯ 

. 3 2 సన్మాన (సా) 
ఇంచునకు పత్వేమురామి రాణ 

ఇంప్రగాగమము కా 

ఈ క్కిందివి అందమైన పద్యములు! = | 

6 బిచదికిలగ ౦0ధియుక్, 4’ a ౧౨౯౯ 

6 కళలు వెలుంగసగమోములు,**.) ! (| ౨౨, ౯9 

అల్పసంతో పిరంజకములు?__- 

6 భునసారమును సారఫఘునమును * ౨, ౨౬ 

(మ వం. శ్రా) 

అనిరు థ్ (డు -- ౧. కల్పాదియందూ (బ్రహ్మను ఫుట్టిం 

౨, (చం, వం.) యాదవకులజు (డు, 

శ్రీ కృష్ణుని కుమారు. డన ప ప్రద్యుమ్ను నకును, రు కి కూ౭తురైన రుక్మ 

వతికిని కుమారు(డు. ఇతండు ణాలు. మహారథుండు. 

రు క్మిరాజు పత్తి మైన .రోచన యీతనిభార్య, ఈ వివాహకాల 
మందు ఘోర మైన పోరు జరగెను. ఈ మెవలన నితనికి వ హ్ డను 

ఫు తు (డు పుట్జైను (భాగ్య ౧౦, ౯౦, చాణాసుడునికన్య ఉహ 

Fa 'యిీాశని ద్వితీయ భార్య. ఈమెన నస జేంచి Meee 

ణా గక సురునకును పోరు జర గను, 

అని చేశ క్ట ము చా - క్థనలలి యైన, యొక అన్ని కేఈ, 

అనిలమధ్య - __ కెడవ సంపూర్ణ రాగము, ౫3 -వ 

మేళక ర్రయగు గమన శ ర్రకురాగజక్యము. ఆరోహణము ; 

పధ'స' అవరోహణము : నిధపమగరిస 

కలది, =. 

సదిమ 

యని సంచారము 

అనిలుండు — ౧. అవ్హవస సువులలో నొక్కుడు. ఈ 

మన్వంతరమునందు Sar 2 నధిపతి, 

అనీలు6 డను రూ పముగూడ గలదు, 

ఈ శబ్దమునకు 

ట్ర కృష్ణను. మిత్ర విందవలన 6౬ 

మో 



అని వారితా చార్యుండు - అను క్రమ ణికలు 
'.. పఅనచారీ తా చార్యు య శు ఇతనికి గుణదు6 డనియు6 

చేరు కలదు. ఇతండు బాదామిని బాలించిన పశ్చిమచాళుక్యరాజు 

లలో నొక6 డగు ద్వితీయవి క క్ర మాదిత్యునికాలమున నుండిన విఖ్యాతు 

డగు శిల్పి. ఇశండు విజాపురముజిలాలోని పట్టదకల్లులో లో శేళ్వర 

విరూపాతు దేవాలయమును నిర్మిం చెను, ఈజేవాలయనిర్థాణమున 

జూపీనపనిత నమునకు బ్రసమ్ను(జై వి కృమాదిత్యు..డిత్ నికి సమ్మానపట్టి 

మును ద్రిభువనాభార్యు: డనుబిరుడము నొసంగి సత్కరించెను. 

అనీకు(6డు — (చం, వం) యాదవుండు వసుదేవుని 

తముడు, 

అనీ కర --- చిత్తూరుజిల్లా కుప్పం'తొలూ కాయందలి జమ కొ 

దారీ గ్రామము, జనప సంఖ్య ౧౪౧ (౧౯౩౧). 

అనీ హు6డు -- (నూ, వం) శ్రీరామనివంశమునందు. 

బుట్రన జేవానీకునిపుత్రుండు. నామాంతరము అహీనకుండు,. పుత్రులు 

పారియా శ్రుండు, సహాస్రాశ్వుండు, ల 

అనుం౦ంప ల్లి _-- అనంతపురంజిల్లా సత్తితాలూకాయం 

దలీ గ్రామము. Hae ౮49 (౧౯౩౧). 

_అనుక౦ంవను(డు -- ఒక రాతసుండు, ఖరదూవ 

శాదుల వధయు శూర్పణఖ యవనూనమును రావణునకు చెలిపి 

రతా పహర అమునక€ చె రే Sots డిఠండు. 

“త ప కో రణము" ' _ ఒకరిని చూచి శీద్నకొనుట యను 

కరణ మన(బడును. అనుకరణము ముఖ్యముగ రెండువిధములు. కట్టాను 

కరణము, వ్యాపారానుకరణము, | శబానుకరణ మనగా కొకరు 

పలికినట్లు పలుకుట, 

చేయుట. 

మనియు శిండుపవిధములు, పిల్ల వాడు తల్లి దం డు లమాటలను మరల! 

జెప్పంబోవుట స్వాభావికానుకర ణము. ఇట్టిది pe గోరింకలవంటి. 

పతులకుంాడం. గొంతవజకు6 గలదు. సంగీతమునందు గురువులవారి 

ధ్వనివలె ధ్వని చేయ యత్నించుట బుభ్ధిపూర్వకము. శబ్దానుకర ణము 

నందును, వ్యాపా రానుకరణము నందును మానవజాతికి. స్వాభావిక 

ప్రవృత్తి తి కలదు.  నోలుగవనెలను౦డీ శిశువునకు అనుకరణ, ప చ్రువృత్తి, 

కలుగు నని డార్విల౯ా అను కాస్ర్రస్థాడు వ్ర వాసనినాండు, ఈ స్వాభా 

వికప పువృత్తి త్తియే మానవునకు సకలవిద్యలు స ఉద్చుకొనుటకం. మొదట 

పుధికొ ల్పునది. పిల్ల వానికి జదువువెప్పువా రీ స్వాభావిక మైన అను 

కరణ పృవ్భత్తిని చక్క ౮ నెటీళి దానిని క్రమముగ నుప మోగిం 

చినయెడల పిల్ల వానికీ శ్రీ భ్రుముగను ను ౧ భామయు విద్య 

లును పట్టుపడును.. 

థి 
జేయుట యొంతక స్టో వ విదిత మే, సంగీత విద్యయాదును, 

పడును, 

వ్యాపారానుకరణ మనిన నొకరు చేసినట్లు 

 అనుకరణము మరల స్వాభావిక మనియు, బుద్దిపార్వక 

శబ్దము బుషి, వశీ న్న మొదలగవాని పేళ్లు మం,త 

క్ర మణిక లున్న ట్లు కానవచ్చు చున్న ది, 

పరఫుద్ధ మెన యుచ్చారణ చేయ లేనిగురువుల 

యొద్ద "శీద్నకొనినవిల్ల లయటిచ్చారణములు మరల పరిశుదములుగ 6 

వ! 

వ_క్ర్యృత్వకళయందును కబ్బానుకరణ పృవృ త్తి యెక్కు_వగ నుపయోగ 
కొంద అతర పురుషులమాటలను, పళుపమ్యూదికములధ్వనులను 

కూడ ననుకరించెదరు, వ్యాపారానుకర ణప, వృత్తి భరత ఇా స్ర్రాభ్యాస 

మునకు మూలాధారము. నాటకమునందు రసపోనణ చేయుటకై. 

రండువిధములయిన అనుకరణములును గానలయును, పా త్రో చిత మైన 

భాపయు నటనయు . నుండవలయును. గ్రంథాదులరదు వచ్చు 

జాతీయము లన్నియు ననుకర ణము శే, స్యా జి పృనృత్తి తియీ మాన 

వునిస్వఫ"వమును, ఆచరణను నిశ్సయపజు చును, మంచి 'స సహవాసము 

గలవారు మంచివా రగుబయు. చెడ్డసహవాసము గలవారు చెడ్డవా 

రగుటయు సర్వసాధార ణము. చిని శెండువిధము లయిన యనుకరణ 

ములు చెప్పినప్పటికి నిన్యవిధములు లేకపోలేదు. స్వరూపానుకర 

ఇమే చిత తృవిద్య. ఆకుపటమును జాచి నిజమెన ఆ కనియు, 

మానవునిపటము6 జూచి నిజమెన మానవు డనియు శ్రమ గలుగు 

నట్లు చేయుట య్ చిత్రకారుని ) యూజ్లేశము, 

FF అనుకరణ ప్పి యత మానవులయందే కాక పక్యూదులకు( 

గూడ నుండును. pt మొదలై నవి మనము చెపి ప్పినమాటలు మరల 

చెప్పును. కోే(తంలు మానవకృతుల ననుకరించును. కొన్ని పురుగులు 

శ త్రు,వులనుండి తప్పించుకొనుటకె, తా ముండుగడ్దయొక్క రంగును 

గాని మటి బలవంతము లె నఫురుగలరూపమును గాని అనుకరించును, 

అనుకులపా లెం -- తూర్చుగోచావరిజిల్లా, 

వరంతాలూకాయందలి జమీకొదారీ గ్రామము, 

మొల 
౧౧ 

జన సంఖ్య ౨౦౬ 

(౧౯౫౩౧). 

_అనుకూ రు — విశాఘపట్టణముజిల్లా,. వీరవల్లి తాలూకా 

యందలీ ఈనాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౮౩. 

అను క్ర మణికలు — అనగా వివయనూచికలు. 

ముఖ్యముగ పదములయొక_ విషయనూ చికలకు అను, కృమణి కా 

నామము చెల్టుచున్న దె. సంస్కృతే భాహలో అను కృమణిక లనటూ 

వేదానుక్రమణిక లనియే యరము. సంహితెభాగములందు క్త్త 

మంత్ర, వీ చేరథండంగను, ఉండినవి లోపింపకుండంగను ba 

నిమిత్త సస్తేము అన్ముక క,మణిక లేర్చడినవి,. వానిలో మం (త్ర మందలి,ప (ప్రథమ 

ర్రుశంఖ్య 

చెప్పయిడును. 

వేదములయొక్క_ వేలు వేటుశాఖలకు బేజువేణు అను క్రృమణిక 

లేర్చజణుపంబడినవి. సాయణాచార్యునికాలమునందుC బెక్కు_ అను 

అప్పు డున్నయను క్ర క మణిక 

కప్పుడు లోపించినవి. _ బుగ్వేదమునకు ౭ అను కృనుణికలు గలవు, 

అందు నైదు శౌనక ప పృణీతేములు, ఒకటి కాశ్యాయనరవికను.. ae 

లినడానికిం గర్త wu తెలియదు, - 



కంల 

సడ. 

బృహద్దేవతాను కమణి అననది శౌనకరచితము, అందు 

యాస్కుడు పేరొనంబడినందున నది యాస్ము_నికరువాతే వ్రాయ, 

బడే నని యాహీంపవచ్చును, యజు ర్వేదమునకు మూడు అను,క మ 

జులు కలవు; ఆల్రేయశాఖ కొకటి, మాధ్యందిన శాఖ కొకటి, ” 

ఆ త్రేయానుకృమణిలోేం జూ 

నుండు ల Ae యాస్కు_(డు తి త్తిరిబుషి.కిని తిత్తిరి ఉకున 

కును చెప్పిన ట్లున్నది,  సామవేదమునకు శెండు అను, కృమణికలు 

గలవు. మొదటిది నె గేయా చామృక్యోర్థ మ రెండవది నై గయానా 

మృతందై వతము. శేపషోక్తమెన యను. క్రమణి యొకటి గలదు 

అది మిక్కిలి పురాతన మైనది గా దని పండితులయభి ప్రాయ ము, 

అథర్వవేదమునకు6 గేవల మొక్షయను కృవుణి గలదు, దానికి బృహ 
తృ ర్య్వాను క్ర, క్ మణి యని “పీరు, 

ఆ ను నీత — Fe లగ మైన గ (గ్రంథము, భారత 

' మునందు నశ్వ మేధపర్వమున నున్నది. ఇందు 3౬ అధ్యాయములు 

కలవు. - అర్జును(డు భగవద్దీతలో ని బోధ మబిచితిన్సి మరల జెప్పు 

మని కోరగా శ్ర శ్రీకృష్ణుడు చెప్పును, బ్రృహ్మగీతయు నిందే యిమిడి 

sas 

అనుగులం క కృష్ణజిల్లా) తిరువూరు తొలూకాయం 

డలి జమిక్ దార్మీ గామము, జన'సంఖ్యి ౭౬౮ (౧౯౨౩౧ 

అనుగొం౦ండ --: కర్నూలుజిల్లా, 

యందలి (గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౦ఎ(౭ (౧౯౩౧). 

కర్నూలు'తొలూకా 

అనుఖ ౦ట — నకృహాడవసంపూర్ణ రాగము. రో౭ - వ 

మేళ్గక ర్రయనగ నవత య రాగ జన్యు. అఆరోహణము : సరిమగ 

రిధని సృ అవరోహణము ; త న మగరిస యని సంచా 

రము కలది. 

_ అనుండం--౧. (చంవం) నహువపుత్రు కైన యయాతి. 
రాజునకు కరి వవలనC బుట్టిన. ముస్టరుపుత్రులలోం. _బెద్దవాండు. 

యదువువలెనే యీతీ(డును తండ్రియొక్క ము'సలిత నము( దిసికొను 

టకు . నొప్పుకొననందున ముఖ్యరాజ్యాధికారము6 - . బోంగొట్టుకొని 

యు త్తరదెక్కున నుండు స్లుచ్చులకు నధిపతి. యయ్యును (కళ్ళ్య, 

_ ఈ Ft 

౨ (చం, వం): యదుఫుత్ర,శ్రోష్టయొక్క 

. జ్యామఘవంళాంతర్షత వై మెన [క కృథకులమండలి కకరుపంశరాజు పు 

కుమారు(డు Reals క్రయ 

| ప్ వం) లా. క కృథవంశాంక 

Ee రత మైన వ అంధకకులమునందలి కపోత రోము డ డనురాజా నక బు త్రుడు. 
పుత్రు, (డు see 

డ మొదట దానిని వై శంపాయ 

తు లు సభానర, చతు పరోతులు, స ఇ 3 

త్ర్రుడు, 

అనుగీత_అఆనుపాత కము 

అనుత౦గ - విశాఘపట్టణముజిల్లా జయ పురముతాలూ 

కాయందలి జమికొదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౩౬ 

అనుపదెవు(డు — ౧, on వం) యాదవుడు 

దేవకునికా డుకు, 

౨. (చం, వం] యాదవుడు; 

అక్రూరుని 'రెండవకిొ డుకు, 

కీ ర్రనాదులయందు 

ద్వితీయభాగము, పల్లవి ననుసరించి యుండి దానికి సమప్రా సము 
గల్లీనదిగ నుండును, 

దూ రా” 

అనుస ల్లి రః చిత్తూరుజిల్లా, చిత్తూరు తాలూకాయందలి 

జమిక-దారీ. గ్రా, తా జనసంఖ్య 32 (౧౯౩౧). 

౨. చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూరుత'లూకాయం 
దలీ జమిక దారీ, గ్రామము, జనసంఖ్య రారారా (౧౯౩౧) 

అనువల్లి వాడు --- నెల్లూరుజిల్లా, నెల్టూరుతాలూక 

యందలి ఈనాం గానము, జనసంఖ్య ౨౯ (౧౯౩౧). 

' అనుహాతకశ్షము ౫ త్రుహ్హావాశ్యోదులు సమానమైన 
వేదనిందాదిజన్యపాసవి శేవ. ము. యజ్ఞ మొనరించుపురు పుండు కతి 

యుండు, వైళ్యుండు రజస్వల, గర్భిణి, అఆత్రినో త్రీ కండు, అవిజ్ఞా 

తుండు, శరణాగ తుండు మున్నగువారిని క్ న నర్యేపా తము గాహపిం 

చుట మొదలగునవి క pian లని Se: వక్కా_ణించి 

యున్నా (డు, ఇది ముప్పదియైదు ప్ప కారములు.. “జొన్న త్యమునందు 

మిథ్యాకథనము : ఇది శెండువిధములు 3 ఒకటి తనే ెందునది;. 

శెండన దెతరులకఘు వెందునది. రాజు యొక్క. ఎెశు నము. తేం.డ్ డి 

| మిథ్యాదిదోవకథనము ఈమూడు బ్రహహత్యాసమానదోప ములు, 
వేదత్యాగము--అన౯గా6 జదివినవేదమును మజచుట, వేదనింద, కూట. 

సాత్య్యుము-ఇది శెండువిధములు _ తెలీసీనదానిని చెలియ దని చెప్పుట్క, 

శెలియనిదానిని తెలియునని చెప్పుట. మి తృవధ-అనయగా బ్రాహ్మణాతి 
లో ఆశీ 

రిక్తమి త్రృవధు "తెలిసియు(జంజాలాదుల గ రి తాన్నమును భవ్షీంచుట్ట 

క్టునవూర్వకముగ ఛ్ శాదులభకుణము,. ఈ అబు ప కారములగు 

పాపములు కత 
లో 

నితేపహరణము,. నరహరణము, _అశ్వహరణము, త 

అము, భూమిసార ణము, లు మణిహరణము. నీయీడు. 

సువర్ణ స్తేయసమానములు. = mr 

: సపిండ్య్త్రీగమనమ కకమారీగమ నము, అంక్యజాగమనము, 
మిత త్ బ్రీగమనమా, జెర నేకరష్ప త్ర ప్ర్రీగమనమా, పుత్రునియసవర్ణ 

_య్ర్రీగమనము నీయాబు విమాతృకాగమ నతుల్యములు.. 'మూతృవ్యసృ ల్ 

(కనన, పకృన్యాకృగనునము సం si) Se సతాం 



నమ్ము శవ్య ్ర్రీగమనము, భగెనీగ మనము, ఆచార్య భా ర్యాగమనము, 
శీరణాగఈాగమనము శాజిీ బ్లీ గనునమ్కు (ప వృణితౌగమనముు ధ్యాశ్రీ, 
గమనమ్ము సాధ్వీగమనము ఊత్తమవర్గాంగ నాగమనము - ఈ పదు 
మూ(డు గుర స్త్రీగమనసమానములు. ఈ ముప్పదియైదు ప్రకారము 
లగు పాపములు సుపర్యు కృమగు ననుపాతకము ప 

అనుపావృ త్త త్రము — భారతవర్షీ య దేశకు (గార 
5 

a భువ, అం £3 

కరా లుకిల్లో నంద్యాల తాలూకా 

యాందలీ గ్రామము, వు. ౬౧౨ (౧౯౩౧). 

అను భా (ల వ్వ పాణ ములు - (శ్రా వ్యాణసద్భృక గ TP 

సాను వేద పరిశిన్ల యలకను, యాజ క్లే వల్యా్య్యాదికునిరచిక hr) 
(గృంథములకును అన నాటక లని పేఠు, 

అనుభ నవసాఠర కేం — పాల్కురికి సోమనారాధ్యు (డు 

కృతికర్త; గోడగి తి (త్రీపురారి కృతిపతి; ౨౨౮ పద్యములు గల పద్య 
కావ్యము, పనా కాకతీయ రాజ్యమునందలి పాలక్రురికి 
యందు జననము నొంది క ర్రాటక దేశమునందలి కలీకె మను గ్రామమున 

సద్దిని బొండినటులు నిర్ణయింపంబకుచున్న ది వాలకురిక్రియందు 
_ సోమనాథలీంగమును, దేవాలయము నేంటికిని కలవు, సమాధుల పె పెని 
లీంగ,ప ప్కతిష్టాపనము చేసి, యా రాధించెకి ఆచారము ేంటికిని హిందూ 
స కాక ఇతరమతీములందును గలదు, సోమనాథుం 

అతనితల్లి ఆయా దేవి, తండి విష్తుకామ 
దేవుండు, వద్యాగురువు కట్టకూరి పోత జేవుడు, కవి శాసరువ్చ కరసలి 
వి క్వేకుండు అని కండి బసవేశుండు, 
గురువు లిం గార్యుండు అని పండితారాధ్య చరి త్రయందును, సోమ 
నాథుడు (వౌ సెను, అనుభవసారమునందు న గలదు:- వం. 

జారాగ్య ల బ్రాహణుండు, 

అ ఫురాణమునందును, 

య స్ట్రా భృంగిరిటిగో త్రు తుండను గురు 

లింగతనూజుండ శివకులీనుండ దుర్వా, 5 

సంగవివర్డి తచరితుండ, 

అ ప్రసాదసళ్చాత్రు, డన్,” 

దీనివలన కొందటు. a సోమ నాధుడు జంగమకులబుం డని 
నిర్ణయించిరి. కాని అనుభీవసారమందు ఈ చేవో క నిరూఢిని పురాణ 
రనాస్య నియుకి ని” అనియును, 

“ చశుర్వేదపారగు(డను అనియును చ్రాయుటయును, సోమనాథ 
భావ్యమందు. గాయ తీ తీమంత్ర (పృకరణమును చేర్చుటయును, చతు 
ల్వేదసార నూక్తు కలను pe యును 

YJ 
అను ధూర్త విప నిందయే బాహణకోలజననము నకు య్ లా నిదర్శనము. 

సోమనాథం. డారాధ్య బ్రావాణకులము న పుట్రినను కాల,క (క్రమమున 
_బసజేశ్వరభ కో క్ర డె _కులగోత్రాభిమానమున్ను వదలి, ల 

రో 

అనువావ్ఫ త్ర త్ర ము--అను భవసాలము 

పండితారాధ్య చరిత్ర త్ర యందు 

సంబంధ చాంధవ్యములును 
శ్రైహణకలసంభవమును స నూచించుచున్నవి, ఈ ఫాలక్రురికి. పతితుడు? 

ఫం 

బసవగ్గో (ల మును స్వీకరించి ప్ప 

కికరించియుండును, 

మభగణపరమైెన భృంగిరిటి నో త (ర్రమును 
ప పన ౧౧౬౦ నుండి త వం 

కును జీవించియుండును. 

సోమచాథ విరచికయు లె న కృతు లెనేకములు గలవు. బసవ 
పురాణము, Wadd ss ము అనుభవసారము, చతుర్వేద సార 
నూకు బు, చెన్న మల్లు సీసములు, వృ షాధిపళతీకము "తెలుంగు (గృంథ 
ములు 3 సోమనాభభాహ్యముు SEO శ్ర్రీరుద ద్రభావ్యము, 
నమసా గా-రగద్యము, అకరాంకగడ్యము, ప, ప పంచక ప పృకారగద్యముు 

అష్టకము పంచకము, ఉదాహరణయుగ ము సంస స్మృతీ గృంభములు; 
బససరగశ్క గంగోత్స త్తి కకక శ్రీ బసవాఖ్యరగడ, శ్రీ'సద్దురురగడ 
కన్నడగ, ంథములు. ఫ్ ల్ల 

సోమనాథుడు సంస్కృ తాం ధ్ర కర్లాటకభాహలందును వేదమే 

దాంగములందును షు ల మహాపండితుడు, 

ఆంధ ధృకావ్యర చనమందును (ప చుజాసామా న్యమునకు నుతేరహాస్య ములను 
వెల్ల డిచేయుటయందును గల యభీస్థ మును బసవేశ్వర పండ తారాధ్య 

చరి త్రలును అనుభవసారమును వెల్లడి చేయుచున్నవి. సోమనాథుని 
కనిఫోము జాను తెనుంగున ద్విపదపద్యములందు విరచిత మె జన 
సామాన్యమున కుపయోగపడయలవిధమును బసవపురాణమ్ము. పండితా 

రాధ్య చరి త్రృక్యు. అనుభవసారము మొదలగునవి తెలుపుచున్న వి, నన్న 
యకును,. తిక్క నకును - నడునుకాలమందు వర్ధిల్లి న సోమనాథు( 

డాంధ్ర వాజు జృయమునకోను, _ విజానమునకషను, స్ట స జా 

సంస్క_రణ సంరషమణములకను చెసిన మహోపకారము. నతని గ్రంథ 
ములు విశదము చేయుచున్న వి, శ టవ 5 

శ్రీ కంకరావార్యవిరచితమెన అపరోమోనుభూతి ఆచార్య 
సాషములకారి అడై ఏ'తొనుభవమును వివరించు చున్నట్లు, నోమనాథవిర 

చిత మెన అనుభవసారము వీరశె వనుతేసారమును నివరించుచున్న ది, 

శ్రీ Weg న జై నబౌద్ధమత ములను ఖండించి వై దికమతోద్ద 

రణ 'మొనర్చినను 

మైన వై దికమతవ్యాపనము దు_స్టరమెసది. 

పుజాసామాన్యమునందు వర్ల ధ్ధ (శామధర్మ కర్మ పర 

బసవేశ్వరుడు తుజ 
య 

సామాన్యమునందు మానవధర పరమైన చై వభక్తిని వ్యాపింప(జేయు 
టకై 3 వదీమోపర మైన వీర తై వమతవ్యాపనమునకు ఫూనుకొసెను ; 
వె దికమతానుస్రానము నకు. దురారాధ్యమైన కర మార్గమునకు బదులు .. 

సులభమెన భ క్తి కి నూర్లము నవలం బించెను, బసవేశ్వరుండు. స్వయము? 

టాహ్మణకర్మవ ములను విడిచి శివదీక్షను స్వేకరించెను,. బసవేశ్వరుం డవ 

లంబించిన మార్గమును సోమనాథుడు బి స్థరింప౯జేసినవిధమును అతని 

(గ్రంథములు విశదమ చేయుచున్నవి. అనుభవసారమందలి ౦యా ౩ పద్య 

ముల అకని సంకల్చమును 'ేలుప్రచున్న వి, 

క అనుభవసారం బనణా 
మని సిజహరు. కుద్ధభ క్లిమార్ష ము వేదో. 



Es నందలి 

కె a BE: eek జహా 

యా నక Ee Ht re Cae నాకా న వ fe చే ట్లునిన నన్, 

త్మ రువా హా + ఇ” 
డా చమూ వ్యవసాయము 

ఆనయ ప మదిసు ను సద్భ 

వచనము సస, కియు ము క చ్రస్ధము స్మ 
ఆ క్ ద్రం బటు గాన వలయు వ్యవసాయ మిలన్ . 

క. చేరుఈముణ భ్ కిపకలకు 
: జా 

చన్వ్య్వాయాిన వై మైనయట్ట యక శకానికి న 

లా శు సాల ము హాటు 

కు ను మ థ్ 

కం ఆసవసపకులింన జంగమ 
నశ వెలా, ణ్ శ లి బరిఫూగాక్లం వి 

రమా x లసతావ్యము నీ శ 

క సజబూార సషిస్ట్ర దాయి యస6 చ్రైవురారీ, 

వక చౌన్టమకములు (ఇలము చేసిన వై దకమతాచారములను 
కంక కొరస్యావ లర్ కించిశను (పృజాహృదియమునందు వైదిక 

clin: వ్యాపకమును గాంచుట దుర్గ భమైనది. వై దికమళ పరి 
₹ాముమమైన దైవభక్తిని జనసామాన్యమునం దుద్ధరింపంచేయుటకు భ కి 
మాద ము కరణమైనద, బస వేక్వేరుంశు పత జేవవె వవ మత 

ల వచాలమువ భ్ల కో కిమూర్ష మును వ్యాపింపం బేసి ప మతమును 

కుదవకోొ ఆ షు న్. 'శళాబ్టమలంకు దటీణ బేశమునం దుదరించిఏి, 

అనుకిన వమసారమునండ ఏ బసజేక్వేరభ కం డెన పోమనాభుండు వీరశెన 

సిద్దాంత యులను సుగమము చేసెను, అనుభవ నునా శివానభనము. 

ఆఆజెయఃగమునందు కర పరమైన వై దికమతీము తదనంతరము 
జైనపర మును భక్తి పరమునువై పరివర్తనమును పొందినది. భ క్తి క్రేపర మైన 

నై టో ము త పకిణామయునకు 3 నమత పని కామము లక్యుముగ నున్నది. 

క్ దశ వమ! 

Fa ఇదస్వహాపసకిణామమును ఏ సొందుచు  సర్యవ్యాపటం క వివో 

హం? తత్త్వమును వ్యక్తము చేయుచున్నా (డు, శివుడు యజ్ఞ పురు 

సుకు. శివుడు శివుడు హీమాచలము 
అ ఇ్ఞారీళంకరుక్కు కామేశ్వర యనందు శామలీంగేళ్యరుండు; 

కాశీశ్రర మూునందు ముహాకోవులక్కు మధురయందు. సుందరేళ్వరుండు 

చిదం బత బునండు సటరాకేళ్వరుయ్కు సౌఠా మ్హ్రమునందు సోమనా 

సశ ౧నిర్లుణపర ఎ ట్రైహాము. 

భుండూం... ఉశ్రీవ్రైలమువందు మల్లి కార్జునుడ్కు కాశియందు నిక్వేళ్వ 
అ అం దేశావృతములై న శివాలయములు శే నమక వ్యాపనమును 
తెలు శుచూన్నవి.. చెవులు లింగరూపమున శివలింగమును పూజిం 

చుచు. శవ “త్కార్ష ను జేయుచున్నారు, ఆథర్వశిఖయందలి 6 ఈళ్వర 
శ్శివ వవ చ*ంళివ ఏపీల్లో 'గ్యాయః శివద్కారః ), స్కందోపనినత్తు 

ళ్ జీన గన శ్ళినో జీవ స్ప జీవః శేవల ృివః* మొదలగు 

వై కమం త్రోవ పస్టితుంరై న రుద్రుడు వేదాంతము. 

చేయుచున్నవి. 

అను భవసారము 

వాక్యములు శిపోత్కర్ద ను 'చెలుపుచున్నవి. శెవులు శివాలయములం 

ah సీఠములందును, స్వీయాంగములందును లింగములను ప్రతిష్టించి 

హాబింకురు,. అవే దై తమక స్థాపకులు శ్రీశంకర స్వాములు కీ మునందు 

లో చేయుట కుప క మించిరి, 

శివలింగము: అవ్యక్త క్షయ నిర్దుణము, నిరాకారము, నిరహం 

కారము, నిరవద్యము, అవ్యక్త కమును అనంతము'లె న నామరూప భావము 

లను విశ్వేమంతేయును సంభావించుచు (పృసవించుచు వ్య_క్తము చేయు 

చున్నది, అవ్యక్తము లీంగనూకుు Sore నిశ్వవ్యా_ప్తమై 

వెలయుచున్నది. ఆకాశలింగమ్కు వాయాులింగము, తేజో లింగము 

అబ్బింగమయు, పృఢ్వీలింగము, అవ్య క్రమునకు వ్య క్రస్వరూపములు, 

వ్యకృమైన లింగ స్వరూ పములందు పారినలీంగను, సగుణనిర్దుణ రూపము 

లను గలిగి వూజాప్మాత్ర, మైనది. లింగము మహాత్తునకు వీజచిహ్నాము, 

(శవాగమములు వడకురీమంతృరాపపరముగ నిరూపించుచున్న లీంగ 

మాకాశాదిపంచభూతములందును గోచరం బగుచున్నది. 

లింగధారణము;.__ శివలీంగమును వర్ల వివక్ష. లేక సక లవర్లముల 

వారును పూజించుచుశ్నా ఈ. బ్రాహ్మణులు 'చేవతార్ననలందును, 

సకలవర్షములవారును 'దేవాలయములందును శివలింగమును బూజించు 

చున్నారు. లీింగధాళులు లీంగమును ను స్వీయాంగములందు భరింఛచుచు 

లీింగధారి బాహణులు జంగములు విరశెవులు మొడలగువా రగు 

చున్నారు, లింగధారణము చాహ్యార్థమును అంతేరార్థమును గలిగి విర 

శె వనున కశ్రార్వమైన ప్ర పృతివ్దను గేలుగం చేని నది, 

వీ లింగార్చన క్రి యాసం గతి శృంగారరసమును. నద్భుతర సము Ma 

ననయంబు జంగమార్చన (జేయుచో కశాంతర సముభయా నకర సముదో (ప 

_ సంసారసంపదల్ చర్చించువో హాస్యరసమును బీభత్సరసము దోంప 
దు మ్హేం ద్రియంబులంయా లించుచో రౌద్ర ర సమునునతివీరర సముదో౭ప 

నెల్ల జీవరాళియెడలను గారుణ్య .. 

రసము దోంప భ కి రమణ బరలస 
నవర_సెకర సిక డవివేకదూరుండు. 

భక్తు డొక్క్లరుం జె సృస్తుతింప, 

వీర'శై వము :--- పీరశె వము కర ర పరమెన వై దికోనుత మును, 
జన బొద్ధనుతములను శృతిఘటిం చుట శర్పడిన వె "వ దికమతము, విర 

క వమునక్ సృధానదీక్ష లింగధారణము, 

గక్కుము్కుు కరము, ఫాలము, కంఠము, 

లింగ ధార ణమునకు( 
గ 

శిరస్సు నక్ష స్థలము ముఖ్య 

. నములు. లింగభధారు లందబును జాతిమతకులేదమలు లేని శివ 

హన 
ములు మొదలగు నన్నివర్షములవారును వీరశైవులై కల భేదములను 
నిరసించిన విధమును వ్ర చైనమతచరి త్రమున్యు. సిధ్ధాంతమలును విశదము 

భ కలు, బాహణులు, 3 మృత్త్రియులుు వైశ్యులు, క్యూదులు పంచ 

కర మార్గమును నిరసించుచున్న విధమును వీరౌవన 

వానకు ల, 

షూ. 



అనుభవ సారము 

సిద్ధాంతములు విశదముచేయుచున్న వి. అనుభనసార మోొవివయము'నె 

సం్యగ్రహముగం చెలుప్రుచున్న ది. 

చ, అవిరళలీంగపూజయు నిరంతర సద్ధురుభ_క్రియు_క్రియుక౯ 

సవినయ జంగమార్చనయు సత్యేము శౌచము సచ్చరిత్రయుకా 

దవిలీ ప.సాడ నీవయును దా నొడంగూర్చళక వటిమాటలం 
ల లు 

దవునె యుదా తభ క్రి సుగుణాకర శ్రీకర దోప.ఖీకరా, 

క, భూతియు రుద్రాకులు న 

త్యాతత బహువేపురచన లవి తొడవుతె సం 

(ప్రీతిగ భ క్రునకును (బ్ర 

ఖాాతిగ సన్న తో డవు గాక మహాత్మా. 

విరశై నమునకు బాహ్యామునందువ లెను అంతేరంగమునందును 

లింగధారణము వీజముగ నున్నది. వై దికమతమునందలీ దేవతార్చ 

నము, వేదొంతమునందలి తే త్త్వార్థము, జైన బౌద్దమత ములం దలి సంఘా 

రాధనము, వివిభముతీములంజలి క రారాననము వీర శె వభక్రియందు 

సంయోగమును బొందినవి, ఏర శె “వులు బాలికులనో.త త్ర ఛేన ములు లేక 

జంగమలింగములకు శరణాగకతు లగుదురు, 

క, ఈకుల మాకుల మనక ని 

రాకులనుతి వారికాెజుత లరయక భకా 

నీకము శివుం డని కొలిచిన. 

జేకానడి ఇ న + నడి ల. నుహాభ శ్ర 

క, గవగర్యులు శివజను సలు 

శినగొ తు వ వ నగోత్రులు శివకుల జులు శివవిజ్ఞూనుల్. 

_ శివళాసనభరులట యొం 

గు వేజికులములును వెనకుదుశ తవు ఫురారి, 

లీంగస స్వరూపులడెన సాధకుడు శివలింగస్వరూపులై న జంగమ 

భ కూల తర్ణ ప సృసాడములను గైకొని | క్రీసరుకటాక్నుమునకుC బాతుల 

ప్రకృతి ల 1 కల్పితము.లెన భీదొానరణములను స్టా 

గురులింగై క్యమును బెందుచున్నాంయ, సకలమతములక్రును లక్ష్యము 

జంగమ సేన, జంగములేన సొణులకు సుఖమును గలుగందేయుటయీ 

ఈశ్వర ఫ్లూజ ఖలమని మతము లన్నియును బోధించుచున్న వి, లింగధా. 

రులై న జంగమభ క్రులను జాతిమత భేదములను విసర్టించి పూజించి మాన 

వసోదరత్వమును సాపింప6ంగలపిధమును అనభవసారమ బోధించు 

చున్నది, స్ట 

ప, సహజసజ్జనశివాచారనిర్లోభనియు క్రీ జంగముభ క్తి భ_క్తిపద 

ల ఈ లిం? 2కే నిపాపరత్యంఖు నూహ్ శ్వరస్థ సలంబు 

సతీత బాహ్యాంత రార్చిత లీంగ విశకన నాస్వాదనసుఖముప్ర, రు సౌది"నెళవు 

స్వ బ్ర్రాణలీంగ లింగ పై ఆఇవమగన (9 లీనాంతరము ప్రా,ణలింగిలీల 

 అసుఖలింగ పరవకాస్యోన్యగర్భవి 

స్ఫుర ణనిర్య'సత్య కరణపదము. సు. | చేయు. చున్నది, 

EE 

తా ననంగలేని త త్త్షంబు లీంగా గెకో 

మివియ నట్ స్థ సలంబు రీశ్వర"ంశ. 

ఆ. జంగమభ క్రి లింగ పరి చర్యల మోజు యు త్తమంబుతి 

జంగమలింగప్రాజ లవి సామ్యము 'సల్పుకు మళ్యమంబు ముక 

జంగమలీంగవూజ యెడ సల్చ్బక లింగము గొల్బు చున్ని. యె 

నంగ గనిస్థ మొట కరణ ప్కణిప త్తియె ముఖ్య 'మెమ్మెయిన్, 

బీవయా తే, ;__. జీవ క్షేత్ర త్ర మందు వ్యక్ర్తావ్య కృములకు (ర 

తిన, సమకూట్చటకు భగవద క్ష పరమసాథనముగ నున్నది. శ్ 

యాత్రను చేవయా తగ జేయ(గలనిధమును. వై దికమఠతగ్గర్త్యము 

లనంతే ముఖముల నిన్దేశించుచున్నవి, చసాభారుల కన్య క్రమును గృహం 

చుట దుర్భ్శభయు. అవ్యక్తము వ్య క్షయద్వారా గ్రాహ్య మగుచున్న గి, 

జీవయా తృను విపషయ యా త్రగం 'జేయక శివయా తగ జేంయుకుకో 

జ్ఞూ నేం, దియకశ్తే ౦, ద్కియములు మనోబుద్ది దిత్తాహం కారము లు గు 

లింగ జంగమార్చనలందు భక్తి పరవశయులు కావలయును, వయా తోను 

దేహయా _త్రార్ధము గాక శివయా త్రాస్థము చేయవల సినవి:గ మును అసు 

భవసారము తేలు పుచున్న ది. జీవయాత్రను క్ష్ వల్యయా త్రైను జరు 

టకు బాహ్యలి ంగధారణమును, అంతేర్గి ంగఛార మును ఉప యోగపడవో( 

గలవిఛమ్సును విరశె వాగమ ములు బోధించుచున్న వి. ఈపరమాస్థ్రమునే 

అనుభవసారమునందు సోవమునాథుండు విశదముచే సెను, 

ప్రతిక్ట 

నీ జ్ఞ పుట్టి యుయబుట్టక పుట్టు మహా తంబు కలిగెదదుం(గలుగక కలుగుసగున ము 

పొాసీయు6 బాయక పాయువివేకంయ చేసియు: జీయక వేయు బె కంస 

ముట్టయుముట్టక ముటిం చుంజతురత పొందియు 6బొంపకపొందుసు ఖము 

తలంచియు(దల (చక తలంచండుత _త్తృ్పంబుమణచియుమ॥9ఎకమణను6 

అజ్ఞ లేనినీడ అల లేనిళబ్టంబు [బసుయు 

శండు లేనిమొదలు నిండియున్న 

అరయుంబొరయు లేని యానందనీరథి 

తబుదు శరణు నెళవు తరమె పొగడ, 

క. తెలియుటయె యెటుక కోర్కు._లు 

పొలియుటయీ సుఖము సుకృత బు ద్ధియె గతి దా 

నలచుటయె పరము! బాయక 

తలంచుటయొ సమాధి పరమళ త్త (0 బనమఘా, 

నిర్భయులకు నిప్పీగియులకు 

Sa తులకు వృభావాదులకుళా 

దుర్భావకులకు దొాసపు 

నర్భవ నుఖరాళి గలదె నారయపుత్రా, 

ల 

యందు శివస్వరూస 

శనటపహూం బ బృహోనీ ర్య 

సాననసాధ్యము:--- జీవుండు శీవయా త్ర 

మును బొందుటయీ జీవయా తాప్రయోజనము, 

తత్త మసి 6 లివోఒహమ్ ?, 6 సర్వం గు ల్వీదం పం షత్యాది 

మహావా క్యార్ధములను వీర వము బేవయాత్ర, జు. సార కము 

hed జంగములందు మ్యైళభాపకును 



౯0 అనుభూత ప్ర, 

పోయగొట్లి అదె షక భావమును వ్య _క్రముచేయుచున్నది. విశ్వ మంత: 

యును శివుడు జీవము స్కకృ్ళతి ఆత్మ జీవము దేహము, గురువు 

లీంగము జంగము, ఫావలీంగము ప్రాణలింగము ఇష్ట లింగము లింగరీ 
రము నూకు శరీరము నూలశరీరము, నాదము బిందువు కళ మొదలగు 

త్రిపుటీరాపమున సవర మగుచున్నది. సాధకుండు చిన్న యదీక్నీ 

జా లింగధారణను బొంది పంచభూత ములను దశేం ది 

అంతఃకర ఇచతుస్థ యమును చేధించి సా ధ్యమును శ వీరశె వ 
ప్రతిపాదితములై; న సాధనమాులను అనుభవసారము 

చున్నది. వీరశెవము వడకురి 6 నమశ్శివాయ ఓమ్? మూలమునను 

మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూరక అనాహత పకన అజ్ఞాచక్ర, 

సానములందు భక మాహా పాళశ్వేర పృ ప సాది పాణశరణ ఐక ్యస్థలములందు? 

అచార గురుశివచర సత్య ప, ప సాద జ NO సామాతా_రయు 

చేసీ సదాళివై కమయమయిన సాయుజ్యమును గలుగ (జేయయలవిధ 

మును విశదము చేయుచున్నది. ఆసాధనమును సోమనాథు6 డనుభవ 

సారమునందు 'సంకేపముగ విశదముచేన నినవిధము గృంథావలోకనము 
ఇల డిచేయుచున్న ది. 

౧౧ | 

(కా. నా) 

_ అనుభూతి ప్త కౌశిక క గ్రంగయు సకల్యామ్నాయ 
ఫోవిదుడన విద్యారణ్యమునీశ్వరునిచే విరచితము. (బ్రహ్మజిజ్ఞూ సువు 

లకు నుపనివదర్భజ్ఞనము pee ప యా (గృంభే 

ముప దేశింపంబడి మ. — 

వేదచతుస్థయశిరోవతంసంబు లగు నె తరెయ తె త్రిరీయ 

చ్వాందోగ్య ముండకోపనిప. తృత్సర్యంబుల నధ్యాయస్తప్త స పకంబుచేం 

(బ్రైథమంబున నిరూపించి పిమ్మటుం బదువవూా( డధ్యాయంబులచే వేద 

| చకుష్టయాంతర్షత ౦ బస పథ. దా ద్ర్రాజె కాదశ తౌత్పర్యంబును వ్యక్తి ర్దీక్ట. 

రించే. ఈ వివయము విద్యారణ్యులచే ననుభూతి ప్ర, రు, కా శిక యొక్క 

యయొనిమిదవ యధ్యాయమున నందలీ మొదటి శంకు క్లోకమలనే. వివరీం 
పడియున్న ది: 

“ వఐతళేయీ శె తిరీయే ఆోళ్ళ ఒభర్వణేచ యశ్ 

తత త్తం చతుర్వేదవిద్యాప్ర, పృకాశే Cu 

అనుభూతి పృ కా శేజథ కాషీశక్యాదినామసు, 

చకుక్వేదాకాఖాను య త్త త్తం. త దుదీర్య లే. 9). 

ఇట్లు లీ గ 

నతిశయిల్లుచున్నయది.. 

న క్షతం. బగు నిరువదె 

క్. చున్నను.. 'బ్రతియధ్యాయ 
: యదై దై ఏకత క్త ప్రమౌే. 

ళ్ a 
తిపొదిం పుచున్నయది, Cen 

త్ర ప్రశరణవై చి 

ర్తి శ్రయను. శిమ్యవై చి చి త్ర, త్ర శ్రిము ననుస సరించి - యున్నది గ . తత్త్వ 

కాఇిక _అనువముంచిసలి 

ద్రియములను 

విశదముచేయు 

త్రరతాొసినియును బూర్జ ముగా 

గ్రంథ మిరువది. యధ్యాయంబులం గలి ల్లీ మృదుమధుర _ (| 

తై లీతో నొప్పు రెండువేల యెనిమిచెవందలయె. దనుష్షుపు శోకములతో | 

ఇరువది యధ్యాయంబుల చేం జకుశ్వేదాంత 

, కరణంబుల . తాత్పర్యము. _వివరింపంబడు | 

మును సం మ్నేప ంబుగనో విపులంబుగనో 

Cn 

వైచిత, స్యమువలన నెంతేమాత్రేమును గలుగలేదు. చనాలుగవవేద 

మందలీ యిరువచి (ప్రకరణ ౦బులు నత్యంత భీన్న ంబులుగా నుండినను 
బర్యవసానము నదె దై తత త్త (మే సృతిపాడింపుచుండుటచే నిరు 
వదె యధ్యాయంబులును పర్యవసా నంబున నెకటేయంశం బగు 

నదై ఏతత త్త (మును బ్రకటింపుచు స సరో స్వపనిప. తామర స్యంబును, 
సకల వేద న ; సను 'వేయివిధంబుల సీరాంతీకగం పుచున్న యవి, 

మొదటి యధా ధ్యాయంబున నై నె తరేయ ద్వితీ యారణ్యకంబును 

రెండవయధ్యాయం౦బున6 దై చె శ్రీరీయాంతర్లతం బగు బి ద్రైహ్మవల్లీ యు, 

మూడు నాలు గైదవ యధ్యాయంబులచేం గృమంబుగ ఛాందోగ్యం 

బునందలీ యుద్దాలక సనత్కునూర ద్రుజాపతియుప దేశంబులును, 
ఆడవ యధ్యాయంబుల చే ముండకమునందలి యాంగిరపిప్పలాదోప 
దేశంబులును, ఎనిమిది తొమిదవయధ్యాయంబులచే బుగ్వేద కారీ త్రకి 
శాఖయందలీ యిం ద్రాజాత శశ్రూప దేశంబులును, పదియవయ ధ్యాయం 
బున మెర్తాయణ్యుపనిపత్తునందలి శాకాయని శప చేశంబును, పదు 

నొకండవయధా ధ్యాయంబున  కశవల్గీయందలి  యమోప దేళశంబును, 
పం (దండవ యధ్యాయంబున శ్వా క్షత రోపనిప, త్తున, పదుమూ6ండివ 

యధ్యాయము మొదలు పదునెనిమిగదవ యధా ధ్యాయమువటికోనుంగల 
యాఅిధారాయంబులయందును: (గ గ మంబుగ బృహదారణ్యకాంతర్లతంబు 
లగు మూ౭6డవ యధ్యాయ నాలివద్స వ గంట నాలవయాగా ధ్యాయమునం 

దలి యజాతశత్రు పాలాకి సంవాదము యాజ జై వల్క్య్య మై త్రేయసంవా 

దము , ఆథర్వణోప చేశంబన మధువిద్యలును, ) వదవయధ్యాయంబునందలి 

యాజ జ్ఞవల్యా్యశ్వేలాదులవా దకథయ్య, నాజివ యధ్యాయమందలి 
యా జు జ్ఞై వర్కు జనక స సంవాదంబును, బందొమిదవయధ్యాయంబున సామ 

వేద తలవకార కాఖయును, ఇరువదియ సయ ధ్యాయంబున నాథర్వణో. 
ఐవరింప(బడి యమా వ్వాని తొత్సర్యము 

సుస్పష్ట్రముగను పల స్ నిస్సంశయంబుగను bu 
సిద్దాంతీకరిం పంబడి జనది,. 

(శీ, క భా, ) 

అనుభూతిన్వ రూపా చా ర్యుండు-- సారస్వక 

న్యాకరణమాను రచించిన యత. డని వాడుక, 

కథ గలదు, 

ఇతనినిగూర్చీన యొక 
 రాగజసభ్ మధ్యమున నీత డొకనాండు అపశబ స బప్యయో 

| గయ చేయ దానికి నాధారము. చూఫష్రు మన నింటికింబోయి “౫ సరస్వతి. 
నారాధించెను. ఆపె ప్రసన్నురాలై యొకవ్యాకరణము. గ 

ఈతండు సారస్వత వ్యాకరణము వ్రాయ లే దనియు, డాని 

మింద కప పక్రియ) మాత్రము చా సె breil నీతండు. క ఫ్, 
౧౨౫౦ 1. ర 9 | ౧౪౫౦8 ' బూర్వషునన ఉండె ననయుం 
దజ్ జ్ఞుల ADE ప్రాయము 

అనుమ, ంచివ లి — _ కృష్ణ జల్లా, నందిగామశాలూకా 
యందలి రి గ్ర్రానుక్య, జనసంఖ్య ౯౧౫ 1 (౧౯౩౧౫. 



అనువముతి_ అనుమానము 
“అనువుత్రి — ౧, అంగిరస బుషికిని, కర్ణమక న్య శద 

కును బుట్టిన నల్లురు కన్యల లలో బీన్న దె. 

3, ద్వాదళాదిక్యులలోే ధాత యనువాని 

భార్య. 

3. కాల్మలీద్వీపమునందలి యొకమహేనది, 

రో, ఒక బు షరి, 

అనుమనవల్లి — కర్నూలుజిల్లా, 

యందలి గ్రామము. 

అ ను మ న్స్ పూండీ అజా సంటూరుజిల్లా, “అంటారు తాలూ 

కంభం తాలూకా 

న్య ౨, ౦౦) (౧౯౩౧). 

కాయందలీ Satis జనసంఖ్య ౬౮౧ (౧౯౩౧), 

అను నుర్సి నా తూర్చుగో దావరీజిల్లా, నాకా 

యందలీ చా మము, జనసంఖ్య ౧౭ (౧౯౩౧). 

mn  —_ మన నెయాయికులచే నంగీకరింప( 
అనుమానము శ్ 

(ప్రృమాణములలో నిది రెండవది. ప్రత్యక్షము, క 

మానము, ఉపమానము, శబ్దము అనునవి 'నాలుగు 

హిందూ (మృమాణములు., (సృము య న6గా యథార్దాను 
అ ఆ భి భవము, నిజమెన ee) (సృమకుC “"గారణము 

ననునరిం బి (ప్రమాణము ; 5 అనయా నేసాధనంబులవలన మనక 

bd Ct కలుగునో, _ వానికి (బ్రైమాణము 

లని పీరు, అనుమాన జ్ es అందువలన. గలుగుజ్ఞానము 

6 అనుమితి " యందురు, 

_బజపిన నాలుగు 

తర్కఖా న్ల)టు 

_అనుమానస్వభావము ౩ మశము దూరమం దున్న యొ కా 
నొక పర్వతముమింద పొగ లేవంగాం జూచి యా పర్వతీమునందు 
నగ్ని కల దని యాహి వాంచుచున్నాము. ఇట్టి జ్ఞానమునకు 6 అనుమితి 9 
యని పేరు, ఇందు. బరతమునకుం | ఎక్కు! 0 యు ధూమమునక్రు 
“ హేతువు? లేక “లింగ? మనియు, అగ్నికి * సాధ్య? మనియు 
సంజ్ఞలు, ఇందు బ బ్రతక మెన ధూమముచే నప ప్రత్యక్షమైన యనగ్ని 
లా కావుననే వా త్భౌ్యాయనుండు 6. (ప్రృత్యతముచే 
నృప్రత్యక్నవస్తువుయొక్క_ సంజంధమును సాధించుట అనుమానము 
అని తన వా రి కములో( జెప్పియున్నాండు], 

ఇచ్చటీయనునూనమునకు 6 హేతువు? ( లేక లింగము) అనం 
| బడు ధూమము కారణమైనను, ధూమమునకును అగ్నికిని గల సంబం 

ధముయొక్క.. జ్ఞాన మే ముఖ్య కారణ మని చెప ప్పవలసియున్న ది, ఎచ్చ 
బుచ్చట Phas ముండునో. యచ్చటచ్చట నగ్ని యుండు నన్న 
జాన మేది గలదో యది. యనుమానమునకు హాతువు, ఈజ్ఞానరు 

ల ba వ్యా_ వీజ్టైన. మని పీరు, - భూముతునటన్సు లా గల సంబం 
_ ధమునకు వ్యా పీ యని చేరు. . 

3 lis ప్రక్యకేణా ప్రక్యక 

ణము కలదు, 

వా ప్రీ: HN చె ని చెప్పి నడానిని చూడగా “వ్యా ఫ్రీ పి యనునది 
అనుమాన పృ్కకరణమునందు ముఖ్య చె మెన వివయ మని చదువరులకు 
Was కావున అందునుగుజించి కొంచెము విశదముగ 
వివరింతము, 

ధూమ మన్న చోట నెల్ల నగ్ని Pn పో యని 
యెవనికి సంశేయము కలదో వానికి ధూమజ్ఞానము చేత నగ్ని జ్ఞానము . 
కలుగ సేరదు, అట్లు సంశయము లేక ధూమాగ్ను లకు( గల సంబంధము 
నిశృయముగా. జెలీసినవానికి ధూమజ్ఞానముచే నగ్ని జ్ఞానము తప్పక 
కలుగును, అందువలన వ్యా ప్రినిశ్నయ మే యనుమితికి. గారణ మని 
ఘనము చెప్పవచ్చును. ఈ వ్యాప్త పృజ్ఞనయు సాహ చర్య జ్ఞానముచే 
గలుగుచున్న ది, కావుననే (నియతసాహచర్య మే వ్యాపి మి యని చెప్ప 
బడినది, వంటయింటిలోేను, ) ఇకరస్థలములందును మరల మరల ధూ 
మాగ్నుల సాహచర్యముం. జూచుట చేతి ధూమము వ్యాష్య మనియు, 
అగ్ని వా్యాపక మనియు జ్ఞానము కలుగుచున్న ది; అన. గాం వ్యాపక . 
మెప్పుడును వ్యాప్య మనకం' కు నెక్కు_డు స్కదెళ మా క (క్రమించుకొని 
యుండును. భూమ మున్న చోట "నెల్ల నగ్ని కా కాని అన్ని 
యున్నచోట చెల్ల ధూమ కతన; అందువలన నన్నియున్న ప్ర ప, టే 
శకము లెక్క వ ; ధూమ మున్న (ప్ర,దేశములు తక్కువ, కావున 
ధూమము వ్యాష్యము, అగ్ని వ్యాపకము, ఇదెయే మ అయొకవిధముగ( 
జెప్పవచ్చును, వ్యాప్తి ప్రీసపీత మెనది వ్యాప్య మన(బకును, వ్యా ్త్ 
నిళూపకము వ్యాపక మనంబడును, అగ్ని లేనిది ధూమ ముండదు. 
కాని ధూమము లేనిది అగ్ని యుండును, ఎట్జిగాయ గాలిన యుక్కు_ 
కడ్డియందు నగ్ని కలదు. కాని ధూమము లేదు. కావున ధూమము 
(వ్యాప్యము) నందు, అగ్ని ( వ్యాపకము) యొక్క [గా వ్యా. వ్రైయాన్నది 
కాని అగ్ని యందు ధూమముయొక్క_ వ్యాపి లేదు. ఒకప్పుడు 
Wd ne 'సమానవ్యా ప్రీ రు యుండవచ్చును, సన క్ట 
“పచ్చి క క్రైలయన్ని ' అనునది వ్యాపక వమనుకొందము, అప్పుడు 
“పచ్చిక క్పైలయగ్ని” యున్న చోట నెల్ల రి ధూమ ముండుటయు, ధూమ 
మున్న చోట చెల్ల బద్బిక ప్రల ని ప్పుండుటయుం దటస్థించినందున, 
ఈ శెండును ఒకదాని కొకటి సత వ్యాష్యము అని చెప్ప 
వద నులు 

అవినాభావరూపఫం బంధము వ్యాప్తి యని మజీయొకలక్ష 
వీది లేక యేది యుండదో దానికి శండవదానితో 

అవినా భావసంబంధ ముండు ' నని చెప్పెదరు, అన్ని లేక భూము 
ముండదు, కావున అగ్ని యొక్క_యవినా భావసం బంధము. "ధూమ: 
మునం దున్నది, అగ్నియందు ధూమముయొక్క యవినాభావసం 
బంధము లేదు, : అన్ని లేని. ధూమ ముండదు గాని. ధూమము. లేని 
యగ్ని యుండవచ్చును. ధూమ ముండిన౮గాని యశగ్ని యుండ దన్న 
నియమము లేదు. కావున అగ్ని వ్యాపక మనియు, ధూమము 
వ్యాప్య నునియు. ెలిసికొనవలెను, rR 

శ్రికస్య సంబంధస్య పృతిపత్తిః * "(యాడుడు: కాళసుడో క్రతు ౧ ౧౧౩ మాటి వాళ్ళా పయన aR 



వ్యా ప్రజ్ఞాన మెట్లు కలిగినది! అగ్ని కిని, భూమమునకును 

గల యిీవ్యా ప్తీజ్ఞానము జనులకు "నెట్టు కలుగును పెని ఒకచోట 

సూచించినట్లు నిత్యానుభవ మె దీనికీ ముఖ్య కార ణము. నంటయింటిలో , 

యజ్ఞ శాలలో, మజయితర స్థలములలోను పొగ యున్నచోట చెల్ల 

నగ్నిని చూచినందున ఈ జ్ఞానము కల్లును. కాని తో ౦బదితో "మిది 

సారులు చూచినను bas ఆకే: జరుగు నని యెట్లు * ne 

ఆవ్యభిచారజ్ఞానము ఉండవలయును. నియమమునకు "భంగము కలు 

గుట వ్యభిచార మని పించుకొొనును, ౯౯ సారులు ధూమ మున్న చోట్ల 

నగ్ని క నిపించియు నొక్క_చోట నగ్ని లేనియెడల నది వ్యభిచార 

మగును. కావున నట్ట వ్యభిచారాభావము వ్యా ప్రీనిశ్టే యమునకు 

సహకారి యను, 'ఇట్లు వ్యా _పిజ్ఞూనమునకు టం WPS 1 

వ్యభిచార జ్ఞానరాహిత్యము ఆవశ్యకములు, 

_ ఉపాధి; ;---- వ్యాది పియొక్క్క_ వె వై శాల్యమును సంకుచితము చేయు 

దానిని ఉపాధి యందురు, అగ్ని యున్న చోట్ల నెల్ల ధూమ ముండును 

అన్నవాక్యము: నిజమెనది కాదు, అందలి క యగ్ని " యనుపదము 

నకు ఆచ్చ్రేంధనసంయోగము ( పచ్చిక క్పైలవాడిక ) అన్నమాట తీగిలీం 

చినయెడల నది సరియగును. ఈ * ఆన్చ్రంధనసంయోగ ) మనునది 

“ ఉపాధి 'యన(బడు. “ ఉప 

స్వీయం ధర్మ మిళ్యువాధిః అని ఉదయ నాచార్యులు చెప్పియు 

న్నారు, త నయొద్ద నున్నవస్తువునకు6 దనవర్శ్య మీచ్చునది యుపాాధి, 

ఎజ్జి పున్సుము త మం “దున్న సృటికమునకుం దనవర్ల మీచ్చును, 

అట్టే యాకారవిహీన మెనయాకాశమునకు ఘట మను is తన 
యాకారము నొసంసచున్నది. ఇట్లు యిగ్నిపలన ధూమమును పుట్టించు 
నుపొధి 6 అన్హేంధనసంయోగము ? ) . అనంగాల బచ్చిక స్టైలు నిష్పును 

తగిలియుండుట. కావున నడుమ నుపాధి యుండుటచే 'నెచ్చ పెచ్చట 

నన్ని ( యుండునో యచ్చటచ్చట ధూమ ముండు నన్న వ్యా పికి 

వ్యభిచారము సంభవించినది, = పొాడిక ప్రైలు గల యగ్ని యున్న పుడు 

పొగ యుండదు. కాలినయినుపగుండులో నున్న యన్నికింహాడ 
ధూమ ముండదు, కావున నగ్నికి ధూమము నకు నవినాఖావసం బంధము | 

కలుగవలె నన్న “అగ్ని? యనుపదమునక్రు ఈ తడిక క్రైలుగల ) యన్న 

వి శేవణము చేర్చవలెను. ఇదియే యుపాధి, ఈ అన్టేంధనసంయో 
గము అగ్నికి అంక యు కాదు, ధూమమునకు వ్యాపకము ; 5 అనగా 

నుపాధీ ధూవముముకం కు చెక్కు_వ వ్యా_ఫీ పి కలదియు, అన్నికం మె 

దక్కువవ్యాప్తి పి కలదియు సయియున్న ది, భామవ్యా పికీని, అన్ని 

వ్యా పికిని గల 'భేదమును ఉపాధి నూచించును, 6 పర్వతముమింద 

భూమ మున్నది. అగ్ని యుండుటచే ). నన్న సిద్ధాంతము. చెప్పిన 

తోడనే 6 ఆన్చ్రేంధనసంయోగ. మను ఉపాధి యడమ నచ్చి యా 

ee. sey మని చెప్పును, 

'అనుమానవిభొగములు 3 గౌతమాచార్యులవా .. రనుమా 
a నము . మూండువిధము. లని చెప్పియున్నారు ' (న్యాయనూ త్రము 
" gee (క al (=) శేవ.నత్ కన సామా 

| ఇమే లింగముగా6 ( హితువుగా ) గలది యిని మ 

సమోపవ రా రిని ఆదధాతి సం క్రామయతి 

అది జ్ఞైనాత్మకము 

సంశయమును కాప 

అనుమానము 

న్యత' 'దృష్టములు. “ పూూర్యవ దనుమాన 1 మన6గా కారణము. జూచి 
కార్యను నూహించుట, దీనినే * కారణలింగక _మనవచ్చును, కార 

ఇందుల 

కుదాసారణము మేసుములం జూచి వర్ష ము కురియు ని యూ హిం 

చుట,  శేనవదనుమాన ) మనంగా కార్యమును జాచి కారణమును 
ఊహించుట, ఇది కార్యలింగకము* ఇందు గార్య మే లింగము. 

(హేతువు), ఏటికి వజద వచ్చుట చూచి వర్షము కురిసె నని 
యూహీంచుట యిందులకు నుదాహరణము, సె పె రెండువిధముల యను 

మానములు గానియనుమానమునకు ' సామాన్యలో దృష్రానుమాన 
సరు; అనలా. గారణమునుబట్టి కార్యము గాని కార్యమును 

బట్టి కారణము గాని న నూహీంపయుడ దో యా 

ల న లన్నియు సామాన్యతో దృష్టము లని చెప్పవలని 
యున్నది, శెండువస్తువులకు ని యతీసాహ చర్య ముండుట . యెజిణ్నా 

నందున, నొక వస్తువును జూచి శరెండనదానిని ఊహీంచుట సామా 

న్యతో దృష్ట మని కొందజ యభిప్రాయము. _పృథ్వీత్వమును జూచి 
గంధవత్త (మును ఊహీంచుట, తోసాను జూచి ఆ వని ఊహ చేయుట 
ఇందుల కఘుడాహర ణములు, 

అనుమానము స్వార్థానుమాన మనియు పరఠార్థానుమాన 
మనియు రెండువిధములు గా నురల విళభజింప6బడనది, Ye 

నమువలన మానవుండు తనమన స్సు నందలిసం శయ మును క 

కలా మానవుడు పరుల 

ఇది శబ్లాత శ్ర! ము. కావున స్వార్థాను 

మానము మొదటిది, పరారానుమానము ెండవది, తనమన సునకు 
సంశయనివృ లత్తికలిగినంగాని యితరులకు సమాధానము చెప్పుట యెట్లు ? 

స్వాన్థానుమాన్నకృమ మె ట్లనిన, నొళానొకండు పర్వతము 
మోద ధూమమును చూచును, తరువాత నెచ్చట ధూమ ముండునో 

యచ్చట నగ్ని యుండు నన్న వాపీ వీని స స్మరించును. పిదప ప ఈవ్యా ప్రీ పి 

స్మరణమును తనకు (బృత్యేతమముగ 6 దెలిసి న పతధర ర జ్ఞానముతో 

(అనలా. బర్వతీము ధూమవంత మన్న జ్ఞానముతో) గలుప ౯€గా, పర్వ 

తము అగ్ని వ్యాష్యము గా. గల ధూమమును గలది యను జ్ఞానము 

కలుగుచున్నది, ఈ జ్ఞునమునకే _ఈళాస్ర్రమునందు 

మనియు, లింగపరామర్శ మనియు. బళ్ళు, దీనిచే తృతీయ లింగ 

పరామర్శ మందురు. ఎందు కనగా అ లింగ (సేతు - భూమ 

పరామర 

జ్ఞునము మూండుసారు అయినలాని పరామర్శము పూరి కాదు, 
Pei మహానసాదులయందు ధూమాగ్నుల సాహచర్యము( జూచుట్య 
చెండవసారి పర్వతముమింద ధూమమును జూచుట, మూడవసారి 

వా పీజ్ఞానస్త రణము ననుసరించి యీాధూమ మన్ని వ్యాప్య మున్న 

జ్ఞానము ప ఇట్లు. లీంగ(1 హీత్ఫుజ్ఞానము మూ౭డువిధముల6 

నలిగినం గాని పరామర్శము. కలుగదు, స్ పరామర్శ మే mE 

- నుమితి. యని కొందఅయభి ప్రాయము, కొందజిమతమున యూతుజ్వోన 
మునే అనుమాన నుని “పేరు, వ్యా_ప్రీయొక్క స స , ఎతియే యను సా. 



అనుమాన ము 

మని కొందజమతము. కొందటు పరామర్శమును కిరణ మందుకు, 
కొొందబు వ్యాపార మశఠిదురు. ఇట్లు నై యాయికులు ఖన్నా భ్ప్రాయు 
ల నను, అందటును పరామర్శ మును జప్పుకొనియున్నారు,. 

మర్శము లేక యనుమితి కలుగనేర దని యందజణ మతము, 

పరా 

పరాగ్థానునూన మితరుల సంశయ ముల బాఫ్రటవ నుపయోగ 
పడును, ఇది పంచావయవాత కము, 

పంచావయవములు '— పంచావయవాత్శక మైన పరాళ్గాను 
మానమునకు “ న్యాయ మని “పీరు, దీనిని బటి యే రా క్యాస్త్రమున 
కంతకును నా్నాయశా,స్ర, మని జేరు వచె ష్ సాషరానుమానమందు 
నెవనిమనళ hi క ఇక ల ట్రై కధ శాజ్టానమో (వ పర్వత మగ్న్న 
మంత మన్న జ్ఞానము) కొన్ని వాక్యముల చే. బరుల మనమునందు. బుట్టు 
నట్లు చేయుట న్యాయ) మనిపించుకొనును, పర్వతము అన్ని 
సళ మని పరులను ఒప్పించుటకు ఈ (కింది యొదువాక్య ములను 
ఉపయోగిం చెదరు : ఆజం 

౧ పర్వతము అగ్ని మంతము (ప్రతిజ్ఞ) 

౨, ధూమేవత్త ఏముచే (హాతువు ) 

౨. ఏదెయేది ధూమవంత మో 

యదియాది అగ్ని మంతేము, 

వంటయింటిలోనువలె ( ఆ దాహరణము ) 

ర, అసె యిది ( ఆపనయము) 

౫, కావున పర్వత మగ్నిమంతము _ (నిగమునము) 
ఇందు మొదటిది * ప్రతిజ్ఞ ఇం దీ విషయము. పృతిపా 

దింపంబడు నని యిది తెల్బును. వక్ష తాను స్టాప్ పింపంోయెడి 
సీద్దాంతేమును ఇందుమూలకముగా ముందు చెప్పును, మొదటిదియెన 
ప్రతిజ్ఞ తో చివరది యగు  నిగమనముి సరిపోవలెను, అట్లు కాని 
యెడల నది ప్ర తిజ్ఞుభంగ మనిపించుకొ నును, రెండవది “ హేతువు, 0 
ఈ వాక్య మునందు లింగము చెప్పంబడును, లింగము. ూక్రువు అను 
నని నాగార కరు లయినను వానియందు. గాంచె మర భేదము కలదు, 

లింగ ల గుర్తు, ఇచ్చట హేతువు అనుపదమును సాధారణ 
ముగా లీంగ ప (ప్రృతిపాదకవాక్య మన్నయర్థమునందు నుప మమోసషించెదరు, 
మూండవది యుదాహరణము, ఇందు పి (ధూమమునకున్సు, 
సాధ్య మునకోను (అగ్నికిని) గల సంబంధము ( వ్యాప్యవ్యాపక 

_ భావము) తెల్పి వ్యా ఫిజ్ఞానము కలుగజేయును. 
వ్యా ప్రి ప్రజ్ఞాన మునకు గారణమెన. 

యొక.దానిం జెప్పి వ్యా ప్రీ పిజ్ఞానమును Lien 'నాల్లవది 
“ ఉపనయము, ’ మూండవవాళ్యమందలి వ్యాప 

జెల్లు నని యిది తెల్పును, 

ఇంతియకాక 

యిచ్చట ళ్ 

bh “ అవయ వాళ్ళ త్రయ వీవ పతి 
శ్రృయేతైవ వ్యా ప్రపతధర్మ్య యో 'రుపదర్శనసం సం 

అన 

వ్యాపకములు వ్యతిరేక వ్యా ప్రి మీయందు. మాటి వ్యాపక 

యనేకోదాహర ణములలోేనుండి | 

అయిదవది నిగమనము, పై Sides 

న క ఉదాహరణోపనయనిగమనరూపా. వా నతు పంచ, అవయవ 
వేనాధికావయవద్వయస్య వ్యర్థ త్వాత్ . ” (బేదాంతపరి భావన, కలకత్తాకూర్చు, పుట, ౧౯) 

౬3 

ముల నొక్క_చోటం జేర్చి తీసీన సారాంక మీ నిగమనవాక్య యు. 
ఈ పంచావయవాత్మక వె మెన అనువూనమునకు నిది ఫలితము, 

చక్క_6౫ విచారించి చూడగా నీ మైదువాక్య యల లో 
మయాండె ముఖ్యమైనవి యని తెలియంగలదు, “ప్రతిజ్ఞా స కనిగమనముి 
లొక)_టియే కావున నాలుగు వాక్యములే మిగిలినవి, చవానిలోను 
6 ఉాపనయ * మను నాల్లవ వాక్యము బి శేపో ప మోగకిరము కాదు 
కావున మిగిలీనవి మూందువాక్ళ కు లే, 

నె యూయికులు పంచావయవములను అంగీకరించినను మొమాం 

(వతిజ్ఞు పాతూదాహరణము లను చూడు అవయవములసే 
యొప్పుకొనిరి, వేదాంతులు మొదటి మాండవయవములు గాని, దివర 

ప్ర ఉదాహరణోప 
నయముల నంగీకరించిరి, పాళ్చాత్య న్యాయళా స్ర్రమునందును న్యాయ 

మునకు నవయ వములు మూంజే, 

'సకులు 

వమూండవయవములు గాని బాలు ననిరి!, 

లీంగము :--- అనుమానమునకు wil మెనలింగమును 
గుణించి చెప్ప వలసియున్న ది, లీంగముసే హౌతు వనియెద రని యిది 

సజకే చెప్పంబనినది. లింగము ప లైనది: (౧) అన్య 
యన్యతికేకి, (౨) కేవలాన్వయి, (3) శేవల వ్యతిరేకి, ఆన్వయ 

న్య ప్రేయు, వ్యతిరేక వ్యా ప్లీయు( గలది అన్వయవ్యతిరేకి, "కువ 
కు( ధూనుమునకు ను, సాధ్యమున కును (అగ్నికిని గల వ్యాాప్రి 

ముక్య పీ వాని అభావములకుం గలవ్యా ప్రీ పి వ్యతిరేకవ్యా ప్రి, 

ధూమ మున్నచోట నెల్ల నగ్నియుండున్కు వంటయింటిలోవ లె 
ననునది అన్వయవ్యా ప్తీకిని ఎచ్చట నగ్ని లేదో యచ్చట ధూమము 
లేదు కొలనువలె నన్నది వ్యతిరేక వ్యా ప్తికిని ఉదాహరణములు 

ఇందలీ రెండవయుదాహరణ ములో అగ్న షభావమునకున్సు భూమా 
భావమునకును వ్యాప్తి కలదు, అన్వయవ్యా షీ ఫీఎనాందలీ వ్యాప్య 

వ్యాప్యము లను, 

అన్య యవ్యా _ీ పిలో ధూమము వ్యాప్యము, అగ్ని వ్యాపకము, వక 

శకవ్యా_్ర పిలో అగ్న్యృ భావము వ్యాప్యము, ధూమాఫెవము వ్యాప 

కము, ఇది ప్రుక శ్రాప్రటయందలి పటమువలన స్పష్టపడంగలదు, 

ఆపటమున అ అఆ ఇ ఈ యను పెద్ద చతువ్యో_ జము అగ్ని 

కం నధికవ్యా ప్రీ వీగల ద దృవ్య hae, అంతకం కుం జిన్నది 

ఆక చట యను చతువపో_ఇము అగ్నిని నూచించు ప ప్రదేశ మను 

కొనుండు, అన్నిటికం చె జిన్నది యగు ఆగ జ డ కస చతుపో_ 

ణము ధూమవ్యా_ప్లిని సూచించును, మహానస యజ్ఞ శాలాదు లందు 

లోనివి, భూమ మున్నచోట శెల్ల నన్ని యుండుటచే ఈ చతుప్కోూ 
ణము నందు6 గూడ అన్ని వ్యాపి యున్నదనియే యెంచవలెను, కావున 

ఆకచట యను చతుపో్మ ఇమునుండి ఆగ జడ చతుపోణ 



౬ర 

మును తీయంగా మిగిలిన 

(Gnomon) ధూమము లేనట్లియు, అగ్ని యున్నట్టియు, Man 

పిండాదులను జాపును, అన్న యున్న చోట నెల్ల ధూను ముండు 

నన్న "es పీని చెబుచునట్లి ఆన్ట్రేంధనసంయోగ. మను ఉపాధి యో 

కజట యను ప్ర చేశమువలన"వే నూచిత మగును, 

గోముఖ ప్ర, జేశము ధూమా ఫైవము అగ్న్య్య భావము కలసియుండు 

స్థలమును సూచించును, ఇదె విపతదృష్టాంతప, ప దేశము ; 

“అచల అను 

ఎచ్చట 

అ హా మ చః 

భూమా భా వము 

అగ్న నభావమో అచ్చట భూమాఖావము అన్న వ్యతిరేకవ్యా ప్ర పిని 

బోధించును. సె పటమునందు, నగ్ని ప్ర, 

(ఆక చట ధూమ ప్రదే దేశ మస ల (ఆగ జ డ్ర 

కంరుం బెద్దదె గాన అగ్ని వ్యాపక మనియు, ధూమము వ్యాప్య 

మనియూ, పహ సూచక మైన అ జ ఇ అను ప్ర 'దెళము “అగ్న్య 

భావి నూచక మెన అచ ఇ అను వ్ర జేళముకంతు "పెద్దది. గనుక 

భూమా భావము వ్యాపక మనియు, అన్న భావము వ్యాప్య మనియు | 

స్పష్టపడంగలదు. కావున శెచ్చకెచ్చట నన్న్య్యభావమో అచ్చ 

టచ్చట ధూమాఫావము కొలనువల్వె నన్నది వ్యతిరేకవ్యా ప్రీ పికి నుదా 

పహూరణము. ఇట్లు ధూమ ము న్నచోట ష్ యుండును, ఇందుల 

కర దాహరణము మహోనసము. అగ్న్య్యభావ మున్నచొ ట భూమా 

భావ ముండును అని అన్వయ వ్యతిరేకములచేం జెప్పునది “ అన్వ 

యవ్యతిరేకి లింగము ? { హాతువు ), శేవలాన్వయి. లీంగమునందు 

భావయాపోదాహరణ మే యుండును "గాని 

ముండదు. ఉచాహరణము : ఘటము అభి'ధేయము (పేర్కొనం 

దగినది పృమేయత్వ మున్నందున, పటమువలె, ఇందు లింగము 

( హేతువు). ప్ర మేయత్వము. ప్ర మేయత్వ మెచ్చ కెచ్చట 

నుండుసో ' అచ్చటచ్చట చయ ముండును, ఇందుకు దృష్టోం 

తము. పటము, 

మున్నది. 

ఇందు ప్కమేయత్వ మున్నది అభిశాయత్య 

_—_ టచ్చట ప్రమేయత్వ ముండదు ” అనునది 
జ పడార్భములకును అభ్గిధేయత్వమును, (ప ప్ర మేతక్వకున సామాన్య మై 

క జట యను గోముఖ పృ దేశము 

_రొన(6గలరు, 

ప చేశ మగు చత్తుష్మోూ ణము 

వ్యతిశేకేదాహరణ 

“కాని దీనికి = వ్యతిశేకో దాహరణ ముండదు. ఎందుల కన. 

నట్టి వ్యతిరేకవాక్యము. 0 ఎచ్చ ముచ్చట అక్ కయుక్వ ముండదో యచ్చ. 

_ పక్ష్షముగ నుండవలెను ; 5 

సమానబలముగల హెతువు ఉండంగాడదు.. 

కాని ar” 

అనుమానము 

నందున నిట్రవాక్యమున కర్ణము. లేదు. ఇందలి. 

6 యభిభయత్వము” సర్వపదార్థసామా న్య మైయున్నది. దానికి 

అత్యంతాభావము లేదు,  శేవలవ్యతికేకి లింగము. నందు వ్యతిశ్రేక 

దృష్టైంత మే యుండును గాని అన్వయగడ్భసాంత ముండదు. ఎ ట్లన, 

పృథివి యితర ద (ద్రృవ్యములక౦ కే వేటు గంధవ త్తు. ముండుటచే; 

ఇతర ద దృవ్యమయులకం శె “చీ వేటు కాదో యది గంధవంత ము కాదు, 

జలమువల ఇది (యనంగా భూమి) యిటిది ( గంధవంతేము కానిది) 
కాదు. కావున బృథ్వి యితర దృవ్యములకం కె వేటు. ఇచ్చట 

నది గంధ్రవంతమో యది యితర దృక్యములకం టె వే_టనది యని 

యనో్యో దాహరణము చెప్పుటకు వీలు లేదు. ఎందు కనంగా గంధ 
వత్త షయ పృథివియందుం దప్ప నితరత్ర, లేదు. ఇందు పవీము 

. సాధ్యమైన 

నకు ( పృగికి సం సాధ్యమునకు ( ఇతర ద్ర, సన వర్ణిములక ౦ కె. ఐ అగుటుకు ) 

"భేదము లేదు; అనలా సమానవ్యా_ప్రీ 

ములు పెక్కు_లు గలవు, 

కలదు, శ్యకిశేకదృస్తాంక 

చె ని పర్ణ్మింపండీన హో ల అన్వయవ్యతిశేకి 3 

యనంబడు లీంగమే ముఖ్య మైన దనియు, నిత్యవ్యవహారమునందు 

నుపయోగపడునది యనియు ఈ కవలాన్వయి *, క ఈ జీవల వ్యతిళేకి * 

యనునవి యంతగా వాడుకలోనివి కె వనియు చదువరులు తెలిసి 

మిమా౦సకులును, వ్య తిరేకానుమాన 

మును ఒప్పుకొొనరు. యను అయిదవ మృమాణ 

మును ఒప్పుకొని వ్యతిశేకానుమానమును పాటింపరై రి, 

వేదాంతులును 

వారు * అరాప త్తి) 

పకుమ్ము సపకతుము, విపక్షము : aan _ పర్వతము అన్నిమంక 

మన్న వాక్యమందు అ “సాధ్య మనియు, పర్వతేము “పక్ష” 

మనియు జదువరు లెటుంగుదురు, 'జేనియందు సాధ్య మున్నది లేనిది 
సంశయముగా నుండి చర్చింపయడు చున్నదో యది “పకు? మన 

బడును. సాధ్యము ( సాధింపపలసీన అగ్ని) ఇదివజుకే దేనియం దున్న 

దని నిశ్చ్వయముగ (6 'చెలియునో యది క సపవతము౨, మహానసము 

(వంటయిరల్జు ) ఇందుకు దృష్టాంతము. దేనియందు “ సాధ్యము? లే 

దని మనకు నిశ్చయముగా6 చెలీయునో యది విపక్నము, కొలను ఇందుల 

కక దారణము, ఇందు సాధ్య మైన అగ్ని కే దని మన 'మెటు(గుదుము, 

సేతువు! హేతువు వాదమునం దుపయోగపడవలయునన్న ౩ 
నది యో కింది. యెదునియమములకోను లోంబడి యుండవలయును, 

అప్పు డది సద్దేతు వనిపించుకొనును, లేనియెడల "హాత్వ్యాభాసములకు 6 
శగారణ prea హేతువు (లింగము) (౧) పక్న్షమునందు నుండ 
వలెను. (౨) సపక్షుమం దుండవలెను (3 విపక్షుమునం దుండ6 

గూడదు. (5) అబాధిత విసయముగ నుండవలయును 5 అనలా 

దీనినిమించిన హాతువుచే నిది ఖండితేయు కాంగూడదు, (౫) అసత్చితి 

అనగా ihe సాపించెడు 

 అన్వయవ్యతీశేకి లింగమునందు నీయెదు నియమములును పాటిం 
పయిడును, కా శేవలవ్యతిశేక ములయందు వాని. ws 



ముని, యొక్కాక నియమము. తస్టను, న్యాయవిందు నను (గృంథము 
నంధు మొదటి మూండు తు. యంగీకరింపయుడినవి,. 

హేత్వాభాసములు : సాన హేత్వాభాసము లనలగా దుష్ట 
హేతువు లని యర్లయు* వాగవివాదములు 'చేయునప ప్పుడు వాది పృతి 
వాదు లొకరీ నొకరు, న యసత్యము లై లెన హేతువు 
లను గల్పీంచి నిజ మెనహే హాతువులవలెనే యుపయోగం చెదరు, అటి 
హేీతుదోనములను ఎతీయున్న య గాని పృతివాదెయొక్క. . వాద 
దొొర్బల్యమును కనుగొనుటకు విలు లేదు, మన వాదమందును 
ఇట్టి దోపుములు రాకుండుటకు హెళ్వాభాసజ్డూన మావళ్యకము* 

హాత్వాభాసము లెదు: ౧ సవ్యభిచారము ౨. విరుదము, 3, 
సత్ ప ప్రృతిపకమ్యు. రో. అసిద్ధమ్య ౫, బాధితేము, 

సవ్యభిచారము : టా. దీనినే ముకావలీకారుండు అనై కాంతిక 
మన్నా (డు, ఈ హేత్యా భాసము మూడు విధములు ; సాధారణము, 
అసాధారణమ్ము అనుపసంపోరి.. సాధారణ సవ్యభిచార మనంబడు 
“"హళశ్వాభాసమందు హేతువు సపకుదృష్టాంతమందున్తు విపక్ష 
దృస్టాంతమందును కౌనుపిందును. సక్షమం దుండుట (క్రమ మే కాని 
విపక్షమందును ఉండుటవలన ఈ దోవమ్సు అంటి. .? అనగా 
"హితువు సాధ్యమందున్సు.. సాధ్యా ఖభావమందును ఉండును. ఇందుకు 
నుదాహరణము ; .పర్వతీము ధూమవంతము సగ వలన, అనెడి. అను 
మానము హేత్వాభాసము. ఎందుకు? ఇందలి శ్వ బాతువు ( లింగము) 
అగ్ని. ఇది మహోనసాదులవంటి ధూమ మున్న చోటను అయో 
నోలక్ము వంటి ధూమాఫావ. మున్నచోట్లను కానుపించును 5 అనగా 
ధూమ మున్న చోటను అగ్ని యుండును ధూమము లేనిచోటను 
అన్ని యుండును, కావున నిది . తప్ప అసాధారణ నునుదోవుము 
నందు ేే హెొతువు సపక్షమునందును కానరాదు విపక్నీమునందును గాన 
రాదు, re గానరాక పోవుట (క్ర మమే కాని 'సపకు 
మందును లేకపోవుటనలన ఈ దోవుము నయ ఉఊదాహర 
ణము ; శబ్దము నిత్యము, శబ్దత్వమువలన, ఇందు “శబ్దత్వియు ఈ బాతువు, 
6 కప్పత్వ ము. శబ్దమా త్రృవృత్తి యెనండున నిత్యములందు. లేదు, 
అనిత్యములయందు లేదు కావున ఈ అనుమానము తప్పు) సాధ్య 
ముండుచోట నుండనట్టి శూ బాతువు అసాభారః మని. దీని. లక్షణము, 
ఇత (డు నిత్యుడు మనున్యత్యమువలన, ఇది తప్పు; నిత్యత్వ ముండు 
చోట మనున్యుత్వ ముండదు గనుక, అనుపసంహాోరిదోప మునందు 
అన్వయ దృష్టాంత -ముండదు, వ్యతిలేకద్భష్రైంత ముండదు. ఇందుచే 
నిట అన్వయవ్యా ప్రి పకన ముండదు వ్యతిరేకవ్యాపిజ్ఞా జ్ఞాన ముండదు. 
ఉదాహరణము ; సర్వము అనిత్యయ్క ప్రమేయక్యమవలన ఇందలి 
పక్షము ళ్ సర ము ) అనునది, అందు జా విషయమెన 

స జ్ఞాన సమ .స _స్ట పృపంచ 
మిమిడియున్న ౦దున సపకముగం గాని విపక్షము? గాని మజీయొక్ష 
దృష్టాంతము కల్పించుటయొట్లు ? ఇందు సాధ్యముయొక్క_ యత్యంతా 
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విరుద్ధము :..._ సాధ్యాభావచ్యా.ప్త మెన . హేతువునకు విరుద్ధ 
మని పేరు. ఉదాహరణము' ; శబ్దము. క!  కృతకత్వమవలన. 
ఇందు కృతకత్వము. (చేయణుకుట) హాతువు, కాని యిది నిత్యత్వ 
ముయొక్క్ల య ఫావమైన అనిత్యత్వముచే వ్యాప్త పము, _కృతీకత్వము 
అనిత్యత్వమునకు హీొతువు గాని. నిత్యత్వమునకుం గాదు, ఇ టిది 
ప్రతిజ్ఞ కంటి విరుద్ధమైనది గాన దీనికి విరుద్ధ మని “పీరు వచ్చెను, చెజువు 
నిప్పు గలది జలమువలన అనునది యిందు కిం కొక యుడాహరణము, 

సత్ ప్ర, తిపక్ష్నము 3 సాధ్యా భావమును సాధించునట్లి వేలు 
కూశ్రు వెం కేకల దానికి సత్ ప ద్రృతిపతు. మని పేరు, ఉదాహరణకు 
శబ్లము నిత్యము శ్రావణత్వమువలగ (వినయిడుగుణ ముండుటవలన ), 
కబ్దక్య యవల. శబ్దము అనిత్యము కార్యత్యమువలన, ఘటమువ లె, 
ఇందు సాధ్యము నిత్యత్వము. జాని యభావ మనిత్యత్వము.. నిత్యత్వ 
మును సాధించుట కొకొహీ టాతువున్వు తదభావమును (అనిత్యత్వమును ) 
సాధించుటకు మఅీయొకహే హెతువును, చెప్పంబడియుండుటచేత నిది 
సత్ పృతిపక్న మనంబడు “హీత్వాభాసము, 

అనిద్ధమ : '— ఇదె నాల్టవ శ బాత్టభాసము,. ఇది. మూండు 
విఫములు:; ఆ (న్ యాన్ సిద్ధము, స్వహాపానిద్ధమ, వ్యాప్య త్వాసిద్ధము, 
కా గగనార విందము కళ ౪ గలదె అరవిం ద్వోము 
వలన, సరోజూరవిందమవలె అనునది ఆ శ (శ్ర యానిద్దము నకు నుదాహర 
ఇము. ఇందు గగనార విందము ( ఆకళళమలము) అ కృయము 
(పక్షము): - ఇది యెచ్చటను. లేదు, ఇచ్చట పకుతావచ్చేదరధర్త ము 
గగనీయత్వ ముగాని అరవిందత్వము గాదు. ఇ ట్లసంభవమెన వస స్తువును 
పకృము గా 7 గ కొన్నందున 4 ఈ యనుమానము " తప్పు. కాంచనమయ 
పర్వతము అగ్నిమంతము, ధూమమువలన అన్న దియు నిందుకు 
నిం కొకయుదాహరణము, పత, తావచ్చే దకధర ము (ఇచ్చట కాంచన 
మయత్వము ) పక్షృమునందు.. లేకపోవుటయే యా దోహలక్ష ణము, 
స్వరూపాసి ద్ధ నును హేశ్వాభాసమునందు. "హేతువు పక్షమునం 
దుండదు. ఉదాహరణము : కొలను అన్ని మంతము, ధూమమువలన, 
ఇందు ధూమము హేతువు, కొలను, పక్షము, కొలనిలోధూవమ ముండదు, 
కావున హేతువు తప్పు, కుందేలు ఆవు, కొమ మ లున్నందున్న ఘటము 
పృథ్వి, పటత్య్వమువలన, అనునట్టి యుదాహర ణము లిట్టవియే. ఉపాధి 
సహిత మైన ౌొతువును ట్ లేకుండ చెప్పుట. వ్యాప్య త్వా 
సిదదోవ.ము. ఉదాహరణము ; పర్వతము ధూమవంతము, అగ్ని మంత 
మగుటచే నన్నచోట ' ఆశ్చ్రేంధనసంయో గాన్ని ' "మంత మగుటచే నని 
యుండవ లెను, అట్లు. అన్ట్రేంధనసంయోగమును చెప్పినవా(డు. కాడు 
కావున దోవము. ఇం కొకయుడాహరణము. పర్వతము అగ్ని మంతమ్ము 
కాంచనమయధూమమువలన. ఇది హెశ్వాభాసము, ఎందు కన 
కూకువు ఉపాధిసహితీముః ధూమము _అగ్నవ్యాప్య మే; కాని 
కాంచనమయధూవముము మ్మాత్, త్,ము అన్ని వ్యాహ్యము కాదు. “కాంచన 
మయత్యి మను నుపాధిచే చ్ చే అయ్యె, ఈ sth 
సాధ్యా ప్ప సిద్ధి, సాధా ప ప్రిద్ధి ఇత్యాది భేదము లనేకములు కలవు. 



టాక 

శాధితము ; 

బలవ త్ర తర మెన 

భాసము, అన్న చల్లగ నుండును, దృవత్వేమువలన అనుచో అనుప్ల 

కము (చల్ల దనయ సాధ్యము, దాని యభావము ఉన్లక్యము ! 9 

దానిని స్పర్శయుచే( (బ్రత్యమముగ మన  మెబు6గదుము. కావున 

_ నన్ని చల్చనిది యన్నమాటకు బాధ కలీగాను. పతమునందు నుండ 
వలసినసాధ్యముయొక్క_ యభావము మొదలయినవి బాధిత నునయుకు 

నని ను 

(పృకరణసమము : — వని హీత్యా భాసములు నవీననుశాను 

సారముగా న్యాయసిద్దాంత ముకావలీకారుని ననుసరించి యీయః 

బడినవి, గాతనునూ (త్రానుసారము. నాక టా నం నిగ హా 
షష 

స్థా నములలోనివియే య వర్ణి ౦పంబపినవి, అచ్చట హాత్వాభాస 

a అయిదు చెప్పంబడినవి : ఖే సవ్యభఖిచార, (౨) విరుద్ధ, (9). 

సపృకరణసము (5) సాధ్య సమ, (౫) అతీత కాలము 'అనయెడునవి. 

ఇష్యభిచార విరుద్ధములనుగు అంచి _యిదివజకు( జెప్పియున్నాము, 

ఏ సీదౌంతమును సాధింపవలయునో దానినే హాతువుగ. దీసికొనుట 

శ్ర ప కరణసమదోవము, 

కబ్దయు అనిత్యేము (ప్రతిజ్ఞ). 
నిత్యత్వము లేదు గనుక ( హేతువు) 

6 “అనిత్య). నంగా. ఈ నిత్యత్వము శేనిది) ; ; కావున నిందు 

నొక్కమాటయే భిన్న రాపముగం య సనక దీని సే పాళ్చా 

ట్రిక్ సీపిఆయ్ 0 ( Petitio త్యనై యాయికులు * పెటిపియు 

‘pr! ncipil ) అందురు. 

_ సాధ్యసనము | కా సౌధ్యమునకునై Mrs ఫోతువు 

గూడ 'సంశయాస్పదము'గా ( బుజువు క ల! మ 

లా నరవ. : 

నీడ యొక ద్రవ్యము (తకిజ్ఞ) 

చానికి చలన కక్ గనుక (హెత కువు) 

ఇచ్చట నీడ యొకద్రవ్య మన్నమాట యెట్లు సిద్దాంతము 

కావలయునో యస్తే మొదట నీడకు చలన మున న్న దనియు సిద్ధాంతము 

కావ లెను, నీడకు. చలన మున్న దన్నమాట wre ఒప్పుకొను 

నది కాదు, నీడ యనగా ప్రుకాశాభావము.' ద్రవ్యము అడ్డము 

వచ్చి పృకాశేమును అడ్డగించునో యా జ చలన మే 

: నీదయుక్క చలనముగ కొందబిచే భ్రమీంప(బడును, 

a " శాలాలీతము : :— కాలమును 'లెక్కులోనికిం దీసికొనక చెప్పం 
హేతువు కాలాలీక హేశ్యాధాన మన(బడును, 

“శబ్దము నిత్యము (చ ప తిజ జ్ఞ) 

. సంకటము గనుక రంగువలె (యే హేతువు ). 

కంబళి కలవా6 డని వక్తయొక్క_ యు దేశము. 

ము లన6€గా. 

నప్పుడు, దానిని జూపీ వానికి సత కలుగంజేసి.. 'వాదములో 

ఆఅనునూన ము 

ఏ “హితువుయొక్క__ సాధ్యాభ”వము వేణు. 

(ప్రృమాణముచే నిశ్చిత మై "మెనదో యది వాధితహ్ా త్వా 

"ఇందు నీయ/బజిన పాతువు శాలాతీతము, ఫఘుటదీప సంయోగము 

వలన ఘటముయొక్క_ రంగు మనకు గానవచ్చు చున్నది, కాని. 

ఆరంగు అంతకుం (ఘటదీపసంయోగమునకు బూర్వ ముం ణెను, 
తర్వాతంహడ నుండును, అన్తే థక్కక (నగారాకుు దండ 

నరు సంయోగము గలీగినప్పుడు ధ్వని పుట్టుచున్న ది, meg నది 

ఎ యుచాహర ణము ననుస రించి అంతకు(బూర్భ ముండే ననియు, 

త ర్వాత నుండు ననియు, కావున నిత్య మనియు6 జెప్పవలెను అని 

వాదియొక్క్ల తాత్పర్యము, కాని యిది కాలాతీత హాత్వాభాసము, 
ఎందు కను ఈ రెండుసంయోగములును వేటువేటు, దీపమ్హటసం యోగ 

కాలమునచే రంగుజ్ఞానము జనించును, కాని ఢక్కా. దండసంయోగ 
కాలమున నే శబ్దము పుట్టదు. సంయోగ మైన రెండవ క్షణమునం బుట్టును, 

కావున తప త శబ్దమునకు సంయోగ జననమందుం wor ఖ్. 

నీనితరువాత గ్ నునుదోప.మును ఇెప్పినాండు, అ చెట్టనిన ; 

ఛలము ;__. అస్ధాంతరము కల్పీంచుకొని వాదమును అడ్డగిం 

చుట ఛల మనిపించుకొనును. ఇది మూండు విధములు. జక పదము 

నకు రెండర్గము లున్న ప్పుడు వక్తయొక్క_ యుద్దేశమునకు భిన్న మైన 
యర్థమును గృహించుట వాక్ ఛలము, “ఈ సిల్లవా(డు నవకంబ 

ళండు ) అన్న వాక్యమునందు. 6 నవక౦బళుండు*' అనలా కొత్తే 

_గృతివాది ఆ కో 

నకు తొొమిదికలబళ్లు కలవా. డని. యపార్గము చేసిన నది వాక్ భల 

మగును, 'విశేషవ్య కి కి నిగుణిం చి చెప్పయుడేనయర్థమును జాతినిగుటించి 

చెప్పినట్టుగా భావించి యపార్థము చేయుట సామాన్య ఛృలము, “ఈ 

చ్యావ్యాణుడు విడ్వాంసుండు' అని యొక బ్రాహ్మణుని గుణించి 

చెప్పగా, వ పలు ప విద్యాత్త యని 

చెప్పినట్లుగ నర్థము 

లేరా విద్వాంసులై న అబాహ౭ణశులు లేరా యిని ' వాదించుట U3 
సామాన్యచ లమునకు నుదాహతణము. పదమునకు శక్యార్థము గృ్కహీం 

Ch గృహించ్చి, విద్యాం సులు కాని బాహాణులు 

పక లమ్మ్యుర్థము వివక్షీక మైనపుడు. జొనివాచ్యార్థమును గాని. 
వాభ్యార్థమ' వివక్షత మెనప్పుడు లమ్యార్థమనుగాని గ్రుపొంచుట 
ఉపచారచ్ళల మన(బడును, * మంచము లజిచుచున్న వి అన €౫ా 

మం-చములమో 6దిజను లజచుచున్నారు. 6 ప్రాగ్గాలు పోవు 

చున్నవి”, అన6గా పొగా' పెట్టుకొన్న వారు పోవుచున్నారని యర్థము, 

ఇ ట్లక్టము చేయక స పతన వనియా,.- పాగాలే 

నడచుచున్న వనియు నర్థము. wos క న పట్టును. 

_ అని, 

నిగ్ర హాస్థానములు 99 :— వాదవివాదమునందు మన నైయా 

యికులు న్ని గ్రహస్థానములను. కొన్నిటిని చెప్పియున్నారు, ని గృహస్థాన 

ప్రతివాదివాదమునందు నక్ష నక, మము చేయం శ్రారంభీంచి 

నాళం డోడె నని వాదమును నిల్చివేయాట.. . ఇట్టి రగు 

 లీరువదిరెండు ను చెప్పణుడియన్న వి అవి కొద్దికొద్దిగా. వర్రీ ౨పంబడును, 

మ్ 
వి 



| ౧. ప్రతిజ్ఞావోని : “= సాథింపవలసీన సిద్దాంతము (ప్రతిజ్ఞ, 

చానిని . సాధింప లేక ప్రృతివాదియొక్క_ సిద్ధాంతమును అంగీకరిం చుట 
సతిజ్ఞాహోని, ఒకండు మొదట ఈ కి క్రిందెవిధము? తేరి_ఇచును. 

శజ్టము అనిళ్యము . 

అదె ఇం ద్రియగోచరము గనుక్క ఏది ఇం ద్కియగేచరమో 

యది అనిత్యము, ఫఘటమువ లె 

శబ్దము ఇం ద్కెయగో చరము 

కావున ళబ్బము అనిత్యము 

(ప్రతివాది వచ్చి ఘటత్వాది “జాతి” ఇం చ యగోచర మెనను 
నిత్యము, అౌ్లే శబ్దము ఇం దియగో-చర “మనను నిత్య మేల 
కా(గాడదు అని మా బడల చెప ప్ప లేక 'యి ట్లనును, 

ఏది ఇం, ద్రియగోచరమో యది నికరిము ఘుటమువలె 

శబ మింది యగోచర 95 గోచ ము 

కావున శబ్దము నిత్యము 

ఇట్లు తన స్వదృ స్టైంత మెన ఫఘుటమునందు అన్యదృషహ్టైాంత మై మేన 
ఘటత్వముయొక్క_ 

కొొన్నందున నిది 

లక్షణ మొప్పుకొని hen వదలు 

ర్రశిజ్ఞుహోని. 

ఇట్లు .పక్షముు హేతువు, సాధ్యము - ఈ మూటిలో దేనిని 
వదలీనను ప్రతిజ్ఞావోని కోనచ్ళును, 

ఫబము అనిత్యేము ద క్ష. ల 

కృతకత్వము ( చేయంబడుట )వలన 

అనినతోడనే, పసృతిపక్నీ శజ్దమునందు. కృోతకత్వము లే దని 
యా కేపింపంగా “ పోనిండు, 6 ఘట ) మే పక్ష మనుకొనుండు ” 

అన్నచో నీదోవము ప్రాప్తించును. 

 విడుచుటనుగుటించి యెబుంస నది, 

౨, ప్రతిజ్ఞాంతరము : aN తాను ree సిద్దాంతము 

నకు నడ్డు రాగా అందు మార్పు చేయు జ 

పర్వతేము అగ్ని గలది. 

సువా సనగల నల్లని ధూను ముండుటచే 

ఇందు హేతువు (ధూమము) యొక్క (సువాసన గల 
నల్ల ని యను) విశేవణము నవ్వే: నస్ ఆశేవింపణా . 

పర్వతము కృష్ణ చందనయుత వై మిన యగ్ని కలది. 

సువాసన గల నల్లని ధూమ ముండుటచే 

అని చెప ప్పంగా నీదోవము వచ్చెను, మొదట ధ్రతిజ్ఞ ' “ప్ర పర్వత 

_మన్నిగలది* అనునది ఇప్పుడు బుజువు . వేసినది ప పర్వతము కృష్ణ 
స. మాటుటచే  చందనయుత మెన అగ్ని కలది) యని. ఇట్లు. 

ము, . నిదె [(తికాంతర మం. 

_విశేవ హేతువును ప 

పదార్థమును అనిత్యము కాంజూలదు, 

మింద్రేయనో చర మెనను ws ” అని యాకేపము వ్ 

ఇట్లు శే 'తుసాధ్య ములను 

| మూా(డుసారులు ఉచ్చరించినన్కు సభచారికిని 

కానియెడల నవి నిగ లలా లగును, 

౬౭ 
ఆ వే my 

తిజ్ఞావిరోధ మగును, ఉదాహరణము : విరోధ మన్నప్పుడు ప్ర 

(ద్రవ్యము గుణముకం కు వేలుపదార్థము, 

 రూపాదికం పె జేబు కాదు గాన 

ఈ యుదాహరణమునందు, రూపాదికములు సణము లే కావున, 
వానికం క ద్రవ్యము వేజుకాదని చెప్పుట ప్రతిజ్ఞకు సాధకము కాదు. 

(ప్రుతిజ్ఞకు నడ్డు రాయగా నది 

తేన్నప్ప తిజ్ఞ కా దనుట, శబ్దము అనిత్య వ్ లో చేయ లేకపోయి 
A a డన్నా డయా శబ మనిత్య నుని $? ఆని తప్పించు 

ర, పతిజ్ఞూసన్నా రసము! — తన ప 

కొనుట ప్రతిజ్ఞా సన్నాస్థాసము, 

౫. హేౌత్వంతరము:-. అవి కేవ ాతువునకు నడ్డు కలుగంగా 
(ప్రుతివాదించుట, 

శబ నునిత్యము 

ఇం దియగోేచరము గనుక 

ఇందుమో6ంద కేవలము ఇంది (ద్రియగోచరళ్వమువలన నే యే 

6 సామాన్య? మనుపదార్హ 

ఇం ద్రియగోచరము గనుక” అను హీతువునకు “ సామాన్యత్వముగల 
ఇం దె ద్రితగోపరక్యమ అని అర్థము చెప్పిన ఈదోపుము సిద్దించును, 

౬, అరల ముసలం మూఅవిపు యమును విడిచి లలు 

ప్రస 'సంగము( చెచ్చుట యర్థాంతరము, 

శబ్దము నిత్యము 

అస్పర్శతే ‘ మువలన 

అని చెప్పలా దీనికి. బూర్వ్యపతము వచ్చి హీాత్రువ్ర సరియై 

నది కా డని యాశేపింపయగా, దానికి సమాధానము చెప్పుటకు 
హాతుపదము ఈ హిని” ధాతువునకు * తుని ) (ప్రత్యయము 

తగిలి యెనకృదంతప పదము పద మనంగా. నుప్తిబంతము ” అని 

మాటుగా * 

. “20 లేనిమాటలు ఇెప్పందొడణుట, 

౭. నిరర్షకము;-- అర్థము. లేనివర్ల కృమమును వాదమునందు 
నుపయోగిం చిన ఈ దోవ మనను, 

శబ్దము నిత్యము 

న ప మము 

భాం అవిజ్ఞా తార్థమ-_.. అర్థముకాని 'పాక్యమును' వాదము 
నందు నుపయోగించుట, జాతక గెలువ లేకే కాందబు అర్థము 
లేనిపదమును, భిన్నార్థపదములను we కానట్టు త్వరగా. గాని 
మెల్లగా గాని యుచ్చరించెదరు. అట్టి సమయమున, ఆమాటలు 

'ప్రతివాదికిని అర్ధము 



జూ 

నొ, అసొర్థేక ఘలర( అన్వయదోవమయువలన ఒకళబమునకును . 

మటీయొకశబ్ణయనకును సంబంధము లేకుండ నుచ్చరిం పండువాక్య 

మిట్లిది, వాదములో జయింపలేక యొకానొక డిట్లు హేతువును 

చెప్పును? = 

పది దానిమప ప ండ్లు, పం నం నా. 
ఇత్యాది శల. 

౧౦. అవా, ప్తకాలము : = అవయవవిపర్యాసమువలన6 గలి 

గెడివచనము అ పా'పకాలము, న్యాయమునకు నైదు అవయవము 
- జ ద లున్న వని చెప్పియు-న్నాము. వాని క్రమము అం పాతువు, 

ఉఊడాహరణము, ఉపనయము  నిగమనము. ఈ క్రమము తప్పి 
మొదట జెప్పవలసినది తరువాత, తరువాత ల లా 'మొదట్య 

జిప్పుటవలన' ఈదోప.ము కలుగును. 

గా, న్య్యూనము: కా _ న్యాయము యొక్క కు అవయవము 

లలో (6 (గొన్ని లోపిం చె నేని ఈదోపుము పట్టును, 

౧౨, అధికము;-- "పెక్కు వాతువులు గాని, "పెక్కు ఉదా 

హరణములు గాని ఉన్నయెడల ఈదోవ. మగును, ఉదాహరణము ; 

పర్వతీము అన్ని మంతము 

భూమ మున్నది గనుక. 

చెలుతు రున్నది గనుక 

. కొలిమివలె 

౧౩౨. పునరుక్తము మై చెప్పినది మరల జెప్పు, 

౧౪౮. అననుభావణముః వాది 

ప్రశ్నే మూ6ండుసారులు చెప్పినను శ 

యెడల నదె అననుఫొమణని గ గాన మన6బడును, 

౧ అజ్ఞానము: = మనము' చెప్పినదానిని 

చేసికొన లేకపోయిన నది యజ్ఞాన మచెడు నిగ 

_వారియెదుట ii 

చేసికొనండేని యాత 6 డోడిపోయినటు లే యెంచవలెను, 

థి 

౧౬. ప్రతిభ: న్ా చెప ్ప లేక పోవుట, 

౧౭. వికేపముః రి మున్నది మరల వన్చెదన 

తప్పించుకొని పోవుట విక్నేపము 

గ్. అనుజ్ఞ: క - తనవాదమందు _ నొకదోవ. మన్న దని | 

"ట్రతివాదివాదమందులహాడ నాదోవమును ఆరో యొప్పుకొనుచుం 
పీంచుట అనుజ్ఞ యనిపించుకొనును. € నీవు దొంగవు అని ప్రతివాది 
ఆపి ంచిన యెడల, 6 "నీను దొంగను కాను ) ఆని బుజావుచేసి థొ నుటుకు 
నూజుగ, “నీవుకూడ దొంగే యనుట యీదోవమున కుదావారణము, 

శో గ చాస్య గాశమనూ క ములు ౫-వ తధ్యాయము, ౧-౮ అహ్నాము. 

సభీవారు విను చుండగ 

ప తికాది బదులు చెప్పని | 

చెప్పణాణూాడ ప్రతివాది. ge 

అనుమానము 

ళ్, ₹ దీ థి - ౧౯ాం పర్యనుయమోజ్యో పీకుణముః ని గ 

గము వచ్చినప్పుడు వాదమునందు నిగ ,సాంపకి 

తదను, 

భాం ప(దగిన పుస 

యూరకుండుట 

౨౦. నిరనుయోజ్యానుయోగము : స్త నిగృహస్టానము కాని 
థి 

దానిని న్ని గృహం చుట నిరనుయో జ్యూను యోగము, 

౨౧, అపసీదాంతము; - మొదట నొకసీదాంతేమును అంగీక 

రించి నడుమ దానిని వదలీ మార్చుకొనుట, ఒక్కప, తివాదె సాంఖ్యు€ 

డుగా వాదించిన జివరనజకును సాంఖ్యు(డుగే వాదింపవ లెను; 

నడుమ చౌద్దుండుగ మూఅపోవుటకు పేలు లేదు.. 

౨౨, hie లాలా ' ఇదివజకే ప ంపంబడినవి.. 

జాతులు : కూ నిగ్రహస్థానములం గాక గౌతమాచార్యుండు 

6 జాతులు * అని క్ న్ని చెప aa జాతీ యనగా నరక 

తమును పడంొట్టుటకై | పృతివాది చేయానట్టిప్రూర్వప కము, ఇదె 
దృష్టాంతము యొక, న స్ట ర షుచై ధర ర్మ స్రములను బటి యుండును, ఇట్ట 

జాతు లీరువదినాలుగు చెప్పంబడినవి. వాని నన్నిటిని గృ, గంథవి స్ప సర 

ఫీత్రిచే ని నిచ్చట. వివరించుట లేదు, ER జా ప యొకటిరెం టెని 

జూపుదును, 

సొభర షి సమజాతి?. ఉదాహరణముయొక్క సాధర్మ్య 
మునుబట్టి సిద్దాంతేము చెప్పంబ కినప్పుడ్కు మటియొక యుదాహరణము 

యొక్క సాధర్మ ఫ్ర మునుబట్టి పూర్వపకుము చేయుట 6 సాధర 

సమము * అనిపించుకొనును, ఎట్లన; 

కబ్దము ఆనిత్యము 

కృత కళ్వమునలన ( చేయాకినందున ) 

 ఘటమువలె 

అను సిస్టాంత మునకు బూర్వపకు 8 మ్ (క్రిందివినమున( జేసిన 

యెడల నదె జు ర్మ శ్రసమజాతి. 

శబ్దము నిత్యము... 

జ ము ేనందున 

ఆకాశేమువలె 

ఘటమునకును. కబ్దమునకునుగల. కృతకత్వము (చేయంబడుట) 
సమానభర, ము ననుసరించి సిద్దాంతము చేయంబడినది. ఆకాశము 

నకు కబ్బమనకులల 6 రూపము లేమి” యను సమానధర ము ననుసరించి 
వ్రూర్యపకుము చేయ (బకినది, సిద్దాంత ఛూర్వపకు యులు సమానము లని 

సిధ్ధాంత మును ఖండించుటయే యో పూర్వ పక్షుముయొక్కొ_ యుద్దేశేము, 

= రెండవయుదాహర ణమునందలి, సాధర రము. సరియైనది jp 

ఇంచు 6 రూప ములేమి.? నిత్యత్వ మునకు . హీతువుగ నీయంబడినది. 
| కాని. రూప సమేనిష్టదార్థత్తూ లన్నియు నిత్యములు కావు. బుద్ధిదిత్తా 



అనుమానము 

హాంకారాదికములు రూ పరహీతము లయినను 'నిత్యములు_ కావు, 

కావున ఈ ప కహ 

వై ధర్మ ్ సమదజాతి ?_--  ఊదాహరణముయొక్క. నె వై ధర ర్య 

మునుబట్టి సిద్దాంతము చెప్పంబడినప్పుడు, మటీయొక యుదాహరణము 

యొక్క వై నె ఖీ ర్యసమునుబట్ట ప్రూ+ర్వప కము చేయుట వెధర ర, ్యసను 

మనిపించుకొ నును, ఉ దెహరణము ౫ 

శఖబుయు అనిత్యము 
ర 

కృతకత్వమువలన 

అనిత్యము కాని చెల్లను కృృతకము కాదు 

_ అకాశమువలె 

అను సీహ్హాంత మునకు6 బూర్భప కము — 

శబ్లయు నిత్యము 

రూపము లేమిచే 

నిత్యము కాని జేవియు భాపము లేనివి కావు 
ఫఘుటమువ లె 

పూర్వపతు.సిద్ధాంత ములు రెండును ఇట్లు ఉదాహర ణమునకున్వు 

సాధ్యమునళును గల వైధర ర్మష్థమును అనుసరించి యున్నవి గాన నిది 

వెధర ర్య స్టసమము, ఇట్లే యితేరజాతుల నెజు(గవలసీనది, 

(కొ , వేం. ల, ) 

పొళ్చాక్యులు ఈ ఆనుమానమును ఇన్ ఫరన్స్ (Inference ) లేక 

రీజనింగ్ (Reasoning) అనియెదరు, అనుమానమే పాళ్చాత్య 

క్ నాలా ప్రధాన వివ 

పాశ్చాత్య యము, ప్రుత్యేమాదిప్ర, కుు,మూణము లందు 

కర్మా న్తఎము ననుసరిం వి విపరింప( బడవు, అవి యితరశళాస్ర 3 

ములనివయము లని వారి తాత్చ్సర్యము, 

. పొళ్చాత్యనై యాయికుల  యఫిషొ ప్రాయ ప్రకారము అను 

మానము రెండువిధములు : (౧) వ్యా షీ ప్రిసాధ కానుమా నము. ( Deduc- 

tive. Reasoning }, (౨ వ్యా దసౌధ్యానునూనము ( Inductive 

Reasoning ). వ్యా ప్రిసాధకానుమా నమునందు వ్యా పీ సాధక ముగా 

నుండి ge సాధించును.. సిధ్ధాంత సాధనకు వ్యా పియ్ీ 

సాధకము, హెతునవు, 

ఎ్ప మెచ్చట కం కలదో అచ్చటచ్చట న్య 

ఈ పర్వతమున ధూమ మున్నది | న్ 

. కావున ఈ we ప ము న 

"పని ఉదాహరీంపంబడినది వ్యాప పిసాధకానుమా నము, "మొదటి 

వాక్యమునందలి. వ్యా ప్రీ ప్రియే. యీ అనుమానమునకు సాధకమ్ము ముఖ్య 

“హీాంళ్రువు, ఇందు. నధ్గికవ్యా పిగల 'వాక్యమునుండి యల్బవ్యా ప్ల కిల 

సిస్టాంతము సాధింప(బడినది, ఇందుకు కందని యుదాహరణము : 5 
ప 

మిక్కి_లీ పెద్దది. అందు మానవు లందజేనిగుణీం చియు. 

గల్లినట్లియు, 

కిలసీ వాక్యము లగును, 

దురు. 

ఇడా. 

_ .మానవు లందబు మరణ 'మొం బెదరు 

దేవదత్తుండు మానవుండు 

"కావున దవదత్తుడు మరణ మొందును 

ఇందు మొదటిదైన వ్యా _ప్రీవాక్య ముయొక్క_ వైశాల్యము 

జెప్పంబడి 

యున్నది. మూండవదెమైన సినాంత వాక్య యు యొక్క_ వై శాల్యము 

చిన్నది, - అందు నొక దేవదత్తునిగటించియే చెప్ప(బడియున్న ది, 

దేవదత్తుడు “మానవు లందటీ”లో నిమిడియున్నా (డు. కావున 

నిట్టి యేనుమానమునం hea సిద్ధాంత వాక్యము ముఖ్య హేతు 

వాక్యముక ౦6 దక్కు_వ వ్యా పీ కలదిగ నుండును, 

వ్యా ప్రసా ధ్యానుమానము (Inductive Reasoning ) నందు 

వ్యాప్త పీల్ సాధ్యముగ, ననగా సాధింప వలసిన వివయముగ నుండును, 

వంటయింటిలో ధూమ మన్నప్పు డెల్లను అగ్ని యుండుట మనము 

చూచుచున్నాము. అట్లు నీళ్ల సాయ్యియొద్దను, కమురిదుకాణమందును, 

కమ'సలీదుకాణమునందును ధూమ మున్నప్పు డెల్ల ను అగ్ని యుండుట 

కానవచ్చుచున్నది. ఇట్లు అచేకస్టలములందును భూమమునకును అగ్ని 

కిని గలసంబంధమును చూచినందున, ఎచ్చ పెచ్చట ధూమము కలదో 

అచ్చటచ్చట. నగ్ని యుండును అనువ్యా పి ప్రీజ్ఞూ నము కలుగుచున్నది. 

ఇదియే వ్యా _వీసా ధ్యానుమానము. ఇందు సాధింపలుడిన సిద్దాంతము 

యొక్క వ్యా Er పౌతువాక్యములవ్యా ప్రీకం చెను మించినడిగా 

నుండును, a లన్ని యు సిద్ధాంత వాక్యములలో నిమిడి 

యుండును, 

ఇట్లు వ్యా త్రీసాధకానుమానయునందు నధికచ్యా క ప్టీగల మతు 

వునుబట్రి యల్బవ్యా ప్రీ పిగల సీద్రాంతములను సాధించెదము, . వ్యా ప్రీ 

pens నందు న నల్పవ్యా ప పిగల “హాతువులనుబట్టి యధికవ్యా ప్రి 

హేతువుల. కన్నింటికిని సామాన్య మెనట్టియు 

సిద్ధాంతమును సాధిం చెదమ, ఇదియే యీ కెంటికిని గల భేదము, 

వ్యా పీసాధకానుమానము. ( Deductive reasoning ): వ. 

ఈ యనుమానము నుననై యాయికుల యనుమానమునంటిదే. మన 
యనుమానమందలి సీద్ధాంతమునకు ఈ నిగమనము ? అని పేరు, కావున 

గొందటు దీనికి 6 నిగమనానుమౌాన ' మని పేరు పెట్టిరి, 

ఈ యనుమానము (తి వాక్యాత క మెైయుండును, పదములు 
కావున . అనుమానమును వివరించుటకు. 

బూర్వము. పాళ్చాత్యతర్క_శాస్ర్రనిద్దాంతౌనుసారముగా పదములను. 

గుజించి, వాక్యములనుగుబీంచి కొంత" చెప్పవలసీయాండును, 

పదములు (Terms) i ఈ శాస్ర్రమునందు - మనకు 
' నామపదముల (విశేమ్యముల) తోడనే పని యుండును, ఇతర 
పదములతో నంతగాల, బనియుండదు. _ నామపదములతో సంబంధ 

ముగల , 'యితరపదములను . . నామప దాంతర్లతములుగ నెంచి వాడు 

పదములను 'నైయాయికులు ఉక్మ్క_తెజుంగుల. mee 
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కాని వాని యన్నింటితో మనకు (బృయోజనంబు లేదు. రూపమును | 

బట్టి పదములు భావపడము లనియు ( Positive Terms}, అభావ 

పదము (Negative Terms) లనియు శండు తెగలుగా విభజింప 

బడినవి, భావపదము ఒకానొక గుణము (ధర్మము) కల దని నూచిం 

చును, అఫానపదము ఒకానొక గుణము (ధర్మము, లే దని తెల్చును, 

సజీవము మాను పుమ్కు మర్యాద 

నవి భావపదములు అజీవము, అమానువము అమర్యాద అసద్దుణము, 

అసౌందిర్భము అనునవి ఆభావపదములు, సతి భావపదమునకును 

ముందు “అి కారము నుంచిన నది అభావపద మగును, “ జలము ' 

ఫావపదము, * అజలము? అభావ పదము, * అజలను ) అనగా జలము 

కాని దంతయు నని యర్థము. “(ప్ర్రీలింగము? భావపదము, 

క అ స్ర్రలింగము ' అభావపదము, “ఈ స్ర్రీలింగి మనగా ఫుల్లీ ంగము, 

నపుంసక లింగము నని యర్థము, oe : 

ఈ 'యభావపదనుయొక్క_విశేనము ఒకటి కలదు, 

మును దాని యభావపడమును క లిపినరె డల నీపదము లేజాతికి 

సంబంధించినవియో యా జాతి యంతయు నీ రండుప దములలో సే 

యిమిడి యుుం౦డును, ఈశంటిలో నిముడక మిగిలిపోయిన వెవియు 

నాజాతియం దుండవు, మనము సృష్టివిమయమున మాటాడుకిొనును 

ఆని యొక పదార్థమును ను. విడందిసినయెడల, “ అజలము ’ 

అనుపదముచే జలము తేప్ప సృప్టియందు(గల. పదార్థము లన్నియు 

నూచింపంబడును, ఆహారపచార్లములనుగుణించి మాటొడుకొనుచు 

6 జలము ను విడందీసినయెడల పదము నీళ్లు తప్ప మిగిలీన 

యాహారపదార్థముల నన్నిటిని బోధించును, పంచభూత ములను 

గుణించి చక్చించునెడ అజలము లనయగా పృథ్వి, లేజస్ఫ్సు, వాయువు, 

6 జలము ” 

6 ఆఅజల ) 

ఆకాశము అని యర్ల మగును, కావున పదమ్యు దానియభావము కలసి 
వాదవినయ'కే గ్ర త ము eon por 

జాతివాచకప దములవివ యమున నొక వీశేవము. క్ఞాపక కలకు 

. కొనవల మును, మనుష్యుండు, చెట్టు, గుట్ట గోవు మొదలయినవి 

క ప! . ఈ పదముల 'నుచ్చరించునప్పుడు ఇండువిధము 

లయిన యర్గములు సు స్ఫురించును, ఒకటి సం ఖ్యార్ధబోధకము. (0620౬ 

.. ative), మళయొకటి కకం (సణార్భ ) బోధకమ ( Connotative ). 

మానవుండు అనినతోడచే 'లోకమండలిమానవు లందబు నని యర్థ | 
మగును, గోవు, పశువు అనినతోడే లోకమునందు గల గోవ 

లన్నియు బకువు లన్నియు ॥ నని యర్ల మగుచున్న ది; ఇదియే సంఖ్యా 

_ బోధకార్థమ. 

ములు సీసణథర్త ములవలన మనము: 'చునుష్యుని ఇరర పడార్గములనుండి 

జేబుచేసి గు. ర్థింపయలమో. య "వన్నియు 

తోడనే చతువృదక్వము, ద్విశృంగత్వము' మొదలయిన ధర్న ములు | 
Miah మనవాలు' 

అట్లే “ మూనవుడు ” అనినతోడే మౌనవునిగుణధర 

స్ఫురించును, 

న | భో క గో. ఇది. ధర్హార్థజోధకను, 

మం 

సద్దు ణము సౌందర్యము మొదలగు 

ఒకపద 

యును, 

హి న 

గోవు అనిన | 

అనుమానము 
ఇట్లు జాతివాచక శబ్బములక్ర సం ఖ్యార్థము, ధర్యార్ధము అని 

రెండరములు కలవు. ఈ శెంటికిని గల సనక. మెట్టిద! సంఖ్య 

“హెచ్చిన ధా ము తేస్తను, ధర్మ ము హెచ్చిన సంఖ్య తస్తను,. మను 

నా. త్రః హిందూ స్రీ అను నూ(డుపదములు దీ? సకొొందము, 

య్రీప పదము మనువ్యత్వ( స్ర్రేత్వ్టము లను రెండుధర ములు నూచింప( 

బడుచున్న వి ; కొంత సంఖ్యయు సూచింప(బడుచున్నది. ఇందలి 

ధర్మ ములకు హిందూత్వ మను ధర్మ మును కల్పుండు. మనువ్యుత్వే, 

ఠః హీందూత్వము లను ధర్మ ములు కలసిన * హంగూ చు యను 

జాతివాచకపద మగును. ఇట్లు స్రీ పదముకం శు 6 మ్ దూ స్త్రీ * 

పదమునందు ని నెకధర్మము హెచ్చినది. కాని సంఖ్య తేగ్గి నది. మ్రల 

సంఖ్యక ౦ టె హీంద్నూ స్ర్రీలసంఖ్య కకు)_వ గదా అన్నే (క్ర ప్రీపదము 

నందు6 గల క్ మనువ్యుత్వధర్మ ములలో నుండి య్ర్రైక్వేభర్మమును 

తేగ్గించుదము, మనుష్యుత్వధర్మము మిగులును. ఆ ధర్మము గలవారు 

టు ఈ ఇట్లు ధర్మము తగ్గినది. కాని సంఖ్య, “"హాచ్చినది, 

య్ర్రలకం Ex నును ష్యుల (ఈ లును ఫురుహులును. గలసీన మూననకోటి) 

సంఖ్య హెచ్చును గదా. 

మాడు నూ (త్రములు : తర్క_శా్ర్ర సంబంధమైన యో 

క్రింది మూడు నూ శ్రములున పరంపరగా వచ్చుచున్నవి. తర్క 

శాస్త్రము నభ్యనించువారు ఈ సూత్రములను చక్కు_(గ నెబుగపల 

అవి యివ్వి యన౭గా : = స. 

(౧) రాముడు రాముండే (ఊీ 19 గ), ఈ నూత్రృమునకు 
ఏకార్థకనూ శ్ర, మని పేరు (Law of Identity ). ఇది యెట్టి 

సూత్ర మున్ . చదువరులు వింతపడనక్క_అలేదు. వాదములో నుప 
పదము అంతటను ఏకార్థమునం దే యుప మోగింప 

పదమును ఒకయర్గయునందును మటియొకచోట వలెను, ఒకచోట, 

వ అరై మునరదును వాడ(గూూడదు, పదమునకు నిశ్నిత మె మైనయర్థ ముండ 

వలయును, వాక ర్యా ను అరమును మా ర్పృ్రచుండలేహాడదు, 

వాదము ప్రారంభ 'మగున పుడు రాము. డనం౮గా దాశరథిరొము. 

డన్న యర్థమేని, వాదనునం దంతటను. ఆ యర్ల మే యుండవలయును 

గాని ఒకప్పుడు దాశరథిరాము 6 డనియు, మటీయొకప్పుడు - పరశు 

రాము డనియు -బేళొకస్పుడు బలరాము6 డనియు నర్భమును తిష్పం 

గూడదు. అట్టు చేసినయెడల bib doa re మగును, 

తర్క_శా(స్త్రమయొక్క_ ప్ర పృథమనూ త్రమును చక్కో_(గ గమ 

నింపకపోవుటచేత నే తం నిన్ని. OED మతవాదము. 

లును ఊద్భవించినవి, విష్ణువు సకల దేవతలకం కు శ్రేష్టుండు అని వోద 

మునకుం శ్రారంభ్సించునప్పు డు! విష్ణు? శబ్దమునకు గరుడవాహనుండు, 

నాలుగు చేతులు గలవాడు శంఖచక్ర కములు గలవా(డు అని యర్థము 

చెప్పెదరు, కాని పోయాయో గా. 6విష్ణు) శబ్దము యొక్క యాయర్థము 

మాణి చానికి నిఠాకార సర్వవ్యాపి యగు సృష్టికి. నాదికారణ. మన్న 

™ యర్థము కల్ళింప బడును, ఇట్లు వ న వాడాంతర్జతమైన 
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(౨) రాముకు మానవుడు, రాముడు మానవు(డు కాడు, 

అన్నవి పరస్పర విరుద్దసిభ్ధాంకే ములు. ఈ రెండును సత్య యులు 

కా(జాలవు, ఒకటి సత్య మేని శండవది అసత్య మై మెయుండవలయును: 

రాముడు మానవుడు అన్నమాట సత్య మేని రాముడు మానవుండు 

అట్టే రాముడు మానవుడు కాడు 

అన్నమాట wu రాముడు మానవుడు అన్నమాట అసత్యము, 

ఈ న్యూత్ఫొమునకు ప రస్పర వై రుద్ధ్యవిమయక న్యూత్రే ము (Law of 

Contradiction ~ ) అని పేరు, 

కాండు అన్నమాట అసత్యము, 

(3) మైని జూపంబజ డిన పరస్పర హు న్ శండును 

అసత్యములు కాంజాలవు 3 అనగా ఈ శెండును అసత్యము లై మూడవ 

మాట సత్య మ మగుటకు వీలు లేదు. ఈ శెంటిలో నొకటి సత్యమై 

తీజవలయును. రెండవది య'సత్య మె "'మెఠీజవలయును. ఈనూ శ్ర మునకు 

తృత్యప పక భావము [ooh of excluded middle 9 he చేరు, 

వాక్యములు : వాక్య 'భేవముల ( Propositions and their 

kinds ):— ఒకరి యతో నన్వయించు పదసముదాయమునకు 

వ్యాకరణశా,స్రయునందు వాక్య మని పేరు. న్యాయశాస్ర్ర్యమునందును 

వాక్యమున కీలక్షు ఇమే చెల్లును, కాని వ్యాకర ఇళ్యాస్త్రము నందలి 

యన్ని వాక్యములతో నిచ్చటం బని యుండదు, 'ప్రార్థ శార్థకయుల 

తోడను ఆశీరాద్యర్థకములతోడను ఈ శాస్త్రకునత జ లేదు, 

నార కన లుమ్మాత మ్ శాస్ర్రవిపషయములు, వానియం దై నను 

వ ర్థమూనార్హకముతే యుప మయోగింప బడును, ఇతర వాక్యములను 

స్వార్గక వ రృమానార్థకములుగా మార్చి యో కాహ్ర్రమునందు నుప 

యోగీంచుకొనవచ్చును. 

ఈ శా స్ర్రమనందు నుపయోగింప(బకు వాక్యముల మూండువిధ 

ములు వ. నిక్సయాత్మకములు (౦21680౯1021), సాసేమకములు 
(Hypothetical ); వై.కల్బికములు (Disjunctive or Alter 

native ). -మానను లందటును చచ్చువారు కొన్ని పుస్త సకములు 

మంచివి కావు చింతకాయ పుల్ల నిది - అనునవి నిశ్చయాత్మక వాక్య 

ములు కో వీనియందు క్ల ర్రనుగుటీంచి చెప్పంబడువివయములు అగును 

కాదు: అని. నిశ్చయముగను, స్పష్టముగను, ఖచిత ముగను చెప్పంబడి 

యుండును, ' వర్ణ ము రానియెడల నాటక మాడయిడున్సు. పథ్యము 

చేసినయెడల wo గుణ మిచ్చును అనునవి సా పేక్షవాక్యములు, 

ఇందు. క ర్తనుగుజించి చెప్పంబడినయంశము, 

జై న కావున వర్షము రాకయుండుట నాటక వ 

బూర్వావస్థ స (condition prior ), ఆతను నోంటలో నై న నుండును; 

లేక యింటనైన నుండును అనునది వె వై.కల్సిక వాక్యము, ఇందు నిద 

మిల మని యుండదు. అనేకప పక్షమలకు వీలుండును, ఈ వాక్యము 

అనియు బళ్ళు. 

సంయోజక పదము. 

సంబంధమును సంయోజకపదము తెలుపును ఈ 

భావరూాపముగ నుండవచ్చును, అభావయా పముగ నుండనచ్చు ను, అగు 

_యుండును, 

నుటీయొక విన యమును 

ఆక్స్ యించియుండును. నాటక, మెప్పు. డాడ(బడును € నర్ష ము రాని. 

లను తమా. కులకు సుకరముగ మార్చుకొ నవచ్చును, 

లన్నియు న్యాయకాప్ర్యృమునందు నటు ఈ 4 శా స్రసిద్ధాంక 

ములు బోధ చేయుటకు నిశ్చీయవాక్యము లే కాల వీలుగ నుండును, 

కావున నిశ్చయవాక్య యులనుగు ఉంచియే శా ప్ర్రసద్ధాంత ముల( జెప్పన( 

జొలును, ఆనిద్దాంకములచే యికరవాక్యములకును pn 

చేయవచ్చును, 

నిశ్చయ వాక్య విభజన (Analysis of the Categorical 

Propositions ):— సాధారణముగా వాక్యములందు రెండు నామ 

పదములును ( వి శేవ్యుములును ౫ |క్కియాపదమును ఉండును. నామ 

పదములు శెంటిలో నొకదానికి కర్తృపద మనియు (Subject, 

రెండవదానికి విఖయపద మనియు ( Predicate), ఈ అంటిని కలుపు 

నది గనుక కియాపదమునకు 6 సంయోజకపదము ” (Copula 9 

సంయోడజకపద “మెప్పుడును అగుధాతువుయొక_ 

జేలువేలురలూపములుగా నుండును, దేవదత్తుడు. వి ద్యార్థి యగును ి 

అనువాక్యమునందు దేవదత్తుడు కర్త ఫ్రపవమ్ము. కళ విద్యా, 3 

విణియపదము ; * అగును ) సంయోజక పదము. 6 మనుష్యులు మరణ 

కీలుకు అగుదురు * అనువాక్యమునందు, (6 మనుష్యులు ౨ 1 క్ష చస వము, 

ఈ మరణకీలురు” విగేియపదమ్ము “ అగుదురు" 

6 నూమికిపండు పభ్యకార కాగు’ అను వాక్యమునందు “ మామిడి 

పండు?” క _్ర పదము 6 పభ్య కారి ' విభేయపదము, 

కర్త ఎపదమునకును, 

(4 కాదు 9 

విధేయపదమునకును గల 

సంబంధము 

నన్న పుడు. భావరూపము. కాదు అన్నపుడు అభావరూపము, 

తెలుుభాహలో సాధార ణముగ భానరూప మెన సంయోజక పదము 

పదము ఆఅధ్యాహృతే ముగ నుండును ; అనయా లోపిం 

6 దేవగ్తుండు విద్యార్థి ' ) యని యందుమే కాని, ట్టు 

దత్తుడు విద్యార్థి అగును? అని _ చెప్పము, 6 మనుష్యులు మరణ 

శీలంరు ) అని al కాని “మరణకీలురు అగదురు* లేక 

“ అయియున్నారు ” అని యనుట లేదు. కావున నిట్టియెడల సంయో 

జకప దము జే అని శ మపడరాదు, అధ్యావాత ముగ నున్న ద దనియే 

యెంచవ లెను, 

(క్రియా 

ఇట్లు, కర్క_శ్వాస్త్రనుం : దుపయోగింప (బడవలనీన వాక్య ము 

త్రిష పదాత్మే కముగ నుండు ననియు ఆ మూ౭ండుపదములలో ఆరెండు 

చౌమపదములుగన్ను ఒకటి కి (క్రియాపదరూపక మైన సంయోజకపదము 

గను, నామపదములు శంటిలో నొకటి కర్తృపదముగన్వు. రెండవది 

విధ్రేయపదముగను 'ఊండవలయు ననియు చదువరులు చక్క 
_గ్రహించియుందురు. మనము. సామాన్యముగా వాడుకొనువాక్యము. 

లన్నియు నిట్టిరూపమును కలీగియుండవు. అయిన మన మట్టి వాక్యము 

౮ క 

© Tren ప్రకాశించును ” అను సామాన్య Mf. waned సు ర్యండు ప్ర ప,కాశవం 

తుండు! రకా 6 నూర్యు(డు ప్ర, పృకొశించువా(డు ? లేక, “వౌర్యుతు 



€ 9 

(పుకాశేమాన ద్ర, వ్యము ” అని మార్చినయెడల్క ' అర్థ శేదము లేకుండ 

క ర్హవిధేయసంయోజకప పదములు గల నై యాయికచాక్యము ననా 

చున్నది. “ రాముండు రావణుని 

6 రాముడు రావణ సంహ ర్హ అని మార్చవచ్చును ; లేదా * రాముండు 

రావణుని జంపినవా(డు ’ అని యనవచ్చును, ఇందు “ రాము(గు? 

జం "పెను ” 

క_ర్త్భపదము, 6 రాపణుని జంపినవా(డుి విధేయపదసమూసాము. 

అధ్యాహృతే వై మెన 6౪ అగును అను క్రియ సంరెమోజక పదము. 

యితరవాక్య ములను బుద్ధికుశలత చేతను మార్చు కా నవలయాను, 
ఖు 

, పాక్యములవ్యా రాం quantity of propositions ):— 

పాళ్చాత్య నై యాయికులు నాకట్ట ములను పలు తెజుంగుల. 

యున్నారు, అందు మన ప్ర, స్తుత ప రు యోజనమునకు రండు విధము 

లైన విఫాగములుమా లే, Pees 

కర్త ఎ్రపడముయొక్క_ వ్యా _ప్రీనిబట్టి వాక్యములు సర్వ దేశీయ 

ములు (Universal) అనియా, ఏకటేశీయములు - ( Particular ) 

అనియు ద్వొవ్ధములు, ఏవాక్యమునందు క్ ర్హృపదమునకో సంపూర్ణ 

వ ప్పి కలీిగియుండునో, అనలా క_ర్తృపదముచె కనున. 

రిప దార్థము నకును విధేయపదముతోో సంబంధము కలీగియాండనో 

_ సర్వబేశీయవాక్య మందురు, క_ర్తృృపదదమునకును, 

విధేయపదమునకును గలసంబంధము భఖభావరూపముగ నుండవచ్చును ; 

జ హన వ 

'ఎచ్చయెచ్చట ధూమ ముండునో 

యుండును మానవు లందటును మరణశీలురు, “య ద్ద క్యం త 

న్నళ్యం (కనయడునది యంతయు నాశవంతము )3 ఏకీటకమును 

స_స్టనము కాదు. ఎచ్చ 'బచ్చట జల ముండునో ' యచ్చట. ద్చట నగ్ని 

యుండదు _ అనినవాక్యములన్ని యు ? సార్వ దేశికములు, ఇందలీ శతి 

వాకళ్యమునందును కర్తృపద మంతయు వ్యాక పి జెందీయాన్నై ద. | 

క్ర _ర్హృపదముచే నూచిత మైన ప్రుతిప దార్థమును, విభేయప దారముళో 

సంబంధము కలిగియున్న ది. చివర రెండువాక్యములందు క _ర ర  ఎ్రనిభేయ 

పదములకు గల సంబంధము అభావరూప మైనది, కావున చావాక్ క్ష 
ములందలీ క్ర _ర్హ పదమునకు 

మిగిలీన వాక్యములోని వ్యాపి 

_గలవ్యా ప్ల _అభావరూప మయినది, 

పి భోవనరూాపము గలది, 

Spor _ర్హ్భృపదమునకు అన్ని; అందణు. మొదలైన సర్వనామము 

లను _ జేర్చినందువలన 'సర్వదేశీయత్వము "ప్రా పాపి ప్తి రచుచున్న,. దన్ వప 

వరు లూహీంచియేయుందురు. ' ప్రతి మేదలై న. యితర పడములును 

ఉఊపయోగింపవచ్చును. _ “అందజు " అనుష దము వ వ్పరీ 

తాక్టము నీయవచ్చును. “21 న. న 
(. ష్ష్ 1. “వ్యా పి పదము మన న్యాయా స్త్రుచునను వాడినయర్థమునం చే యిచ్చట RTT 

ct శా స్త్రమందలి యర్థమునకును కొంచెము ఛాయా భేదము. Ss of meaning) కలదు, ఇచ్చటను, 
కలదియే కాని మన లు వ్యాపక ముయొక్క_ వ్యాప్రీ 

అనువాక్య మును 

విభజించి 

అచ ్పటుచ ఏట నగ్ని 

వాక్యమువలన స్పష్థముగ _తెలీయదు 

మాతే,ము విధేయపదముతో 

తొమిదిపదార్భములతో సంబంధము లేకున్నను, 

wise డా వాక్యము సర్వదేశీయమే యును. 

" అందటు మనుష్యులు పండితులు. శారు అను వాక్యము సర్వ 

చేశీయము గాదు. ఈవాక్య మునకు మనుష్యా లందణును - అపండితు 

లని యర్థము. కాదు; కొందటణు మనుష్యులు అపండితు లని యర్లము, 

కావున pen పదము జూచినంతేమ్మా తృమున భభ భ మపడి సర్వ 

దేశీయ వాక్య మని తలంపరాదు, వాశ్యముయొక్కం శాత్సర్యమును 

గమనించి చూడవలయయూును, కొన్ని యెడల అందటు, ప్రతి మొదలై న 
పదములు లేకయే సర్వ దేశీయవాక్యము సీదింపవచ్చును. శరీరములు 

నాశవంతములు, ' లేక్క శరీరము నాశవంతేము అన్ననో శరీరము 

లన్నియు నాళవంతము లనియు, పక్షికి "అక్క. లున్న వన్న చ్, 

నన్ని పత్తులకును అక్క. లున్న వనియు నర్థము, 

క_ర్హపదముయొక్క._ ban, Hii కొంత భాగము 
నకుమాత్ర, ము విభేయపదముతో సంబంధము కలిగియున్న ట్లు సీ 
వాక్యమునందు వర్తి ంప(బకియుండునో యా వాక్యమునక్రు ఏక'చేకీయ 

వాక్యము rato proposition) అని పేరు, ఇందు కర్ర ర్త 

పదమునకు బూర్జ వ్యా ప్రి పి లేదు వీకచేశవ్యా ప పీమా త్ర, ము గలదు, 

అగ్నియున్న కొన్ని చోట్ల ధూమ ముండును hoa పతులు 

సడివారు కొన్ని వృక్షములకు పువ్వు లుండును, కొొందటు య్రలా 

(గ్రంథములను వాసీరీ, అగ్ని యున్న కొన్ని చోట్ల పొగ యుండ్దు_ 
(UU 

rea ఏక'దేశ్రీయ వాక్యములు, కొందజు అనుపదముచే నీవాక్యములకు 

| ఏకదేశీయత్వము ప్రాన్హీంచినది. చాల్క ఎక్కవ్క తక్కు_ప్క మిక్కిలి 
మొదలె న a నీయర మే సీ సిద్ధించును: "పెక్కు జనులు 

విద్య నెటు(గరు ఆను వాక్య ముకూడ చీక దేశీయవాక్య మే, అనిశ్చ 

యమే ఏక దేశీ యత మునకు గారణము. కర్త ఫపదాంతక్షతములె న 

పదార్థములలో నెన్నిటికి విభేయపదముతో  సంబంధరు కలదో ఈ 
కర్తృపదమునందు నూజు 

పదార్థము లీమిడీ డీయున్న వనుకొనుండు, వానిలో నొక దృవ్యమునకు 

సంబంధము కలిగియుండి తొంబది 

“లేక, తొంబది 

త్ మిది పదార్థమలతో "సంబంధము కలిగియుండి ఒక. దృవ 

ముతో మాత్రము సంబంధము లేకున్నను నది వక దేశీయసం బంధమే 

ల 

యనయుడును. 3 ఇంకొకని శేనము గలదు, ఇట్టి యనిళ్చయ స్థితిలో ఒక 

పుకు నూజుప దార్భములుకూడ. విధేయాంతర్షతంబు "లె లె యండనోఫు. 
“కాని యది యనిశ్సిత వై మెనందున మనకు 'దెలియదు. నూటికి నూయి 

పదార్థములు విధేయపడాంతర్జతంబు. లై యున్న వని నిశ్చయజ్ఞానము 

అట్టి నిశ్చయ 

జ్ఞానము లేక నూటికి నూ అుండిన “నుండవచ్చును శకపోయిన 

ఆకాస్త్రమందలి యర్గమునకును, ఈ 

అచ్చటను, వ్యాష్య టా వ్యా పి 
నౌ బ్రిస్చిమునం దున్న దని.. చెప్పుదురు, పౌర్చాక్య న్యాయా మ్రశునందు 

చ్యాష్యమక వూరి gx వ్యాక పి గతో ee Ste బూ ర్థిగ వ్య ప్టి,లే దనియు 'జెపె ను. ల 



లేకపోవచ్చును అన్న అనిక్చేయ జ్ఞ జాన కాలా నావాక్య చుక 

దకీయము యగును, . 

వాక్యములస్వరూపష పము (The Quality of propositions) :_ 

వాక్యము: యొక la రూపమునుబడ్డో మరల వాక్యములను ఛావరూప. 

ములు ( Affirmative ) అస, అ భావరూపములు ( Negative ) 

అనియు రెండువిధములుగా నైయాయికులు విభజించిరి, ఖావరూప 

వాక్యమునందు వికెయపద సంబంధమైన గుణఢర ములు కర్ర ఫ్రపదము 

నకు నారోపింప(బడును. ఇందుమాలకముగ కర్తృ విధేయపదములు 

కలుపంబడజి వానికి నైక్యఫావము (అనలా సామానాధికర ణ్యాము ) 

సాధింప?బడును, అఫెావరూపవాక్యమునందు వి గయపదసం బంధ 

మెన గుణధర ములు క _ర్హ పదమునకు నిపషేధింపంబడును, ఇందుమూల 

కముగా విఛేయపదమును కర్త పదమును విడందీయ.బడును,. మానవు 

లందటును మరణశీలురు, ఎక్క జెక్కడ ధూమమో యక్క_డక్క_డ 

నగ్ని ఉండును అనునవి భఛావవాక్యములు, ఇండలీ మొడటి వాక్యము 

నందు మరణశీలురకు. గల మరణ మనుధర ము మానవులకు విధింపల6 

బడినది, మరణశీలురవర్లము మానవవర్త్లముకంకు పెద్దది, వృత, 

ములు (క్రీములు, న మొదలె న వన్నియు మరణశీలములు, 

వాని సామాన్యధర్శ ము మరణము, అటిధర, ము మానవజాతికి ఈ 

వాక్ళమునందు విధింపంబడి డినది,- కొండజు జనులు కోపముగలచారు.- 

అనునది భావవాక్యము. ఇందు విధేయపద మెన 6 కోపముగలవారి * 

మొక్క ధర్మము కోపము; క _ర్భృపద. మె మెన' కొండటుజనులక్రు ' ఈ 

కోపము ఈ హక్యము సందు బద్ధింపతుడినది. 

6 మనుజులు దేవతలు కారు” అనునది అభావవాక్యము. ఫట 

విధేయపదము దేవతలు, వారీభర ము దేవత్వము, ఈ వాక్యమునం 

దట్టి 'బేవత్వము కర పద మెన నునుష్య్యలకు నిెపే షేధింప బడినది. 

“కొన్ని జంతువులు జలచరములు కావు అనువాక్యమునరదుు జ జలచర 

త్వధర్మము కొన్ని జంతువులస నిపేధింపంబడినది. కావున నది 

అభా వవాక్యము. అభావవాక్యము సోధారణమగా తెలు(గునందు. 

అగుధాతువుయొక్క_ వ్యతిశేకరూపములచే. నూచింపయుడ: ను, 

! వాక్ళనములకు నామకరణము $- ఇట్లు వై యాయికలబే 

కక కా కర ర్షృపదవ్యా ప్పి 

అని రెండువిధములుగను, దాయక బట్టి భావాభావము లని 

Ui మనదేశపు నె యాయికుల. 

mst 

జల ముండునో. అక్క డక్కడ నన్ని యుండదు. 

ల క _ర్హ్భృపదమునకు “కి అనియు, 

కంకి “కా కు అనుట సుకరమ, 

౧౦ స 

వాక్య మనియు శెటుంగవ లెను. 

నుసరించి సర్వ దేశీయము, సీక్షచేశీయము ము | 

సం పృదాయానుసారముగా నీవాక్యములకో నుదాహర ణము లీయవలయు నన్న ఈ 

(౧) ఎక్కడెక్కడ ధూమ ముండునో అక్కడక్కడ నగ్ని యుండును, 

ఇది ర (౫) వాక్యము. 

ఇదిల (ly వాక్యము. ఈ) అన్నియున్న కొన్నిచోట్ల ధూమ ముండదు. 

విధేయప మునక * వి) అనియు: వాస్వములుగ 

దీర్భయులుగ గుర్తులు ” పెట్టుటకు గారణకు దీర్ధామురములకు me పెట్టి. సే యుదృరియటన వీలుగ నుండుటయే, 

రెండు విధములుగను మొ త్తముమోంద నాల్లువిధములుగ విభజింపబడి 
నవి, ఈ నాల్లున్కు వానియుదాహరణములున్కు వానికి( బాళ్ళా 

సెట్టినగు ర్తులును, తెలు(గుగు ర్తులును ఈ కందం త్యులు జూప. 

NR నా వ. 

_ ఉదొహరణము షమ న 

౧. సరంబేశీయభావ | ౧౫ అన్ని శరీరములు ry 

ah ము . మ EN A య 

కా, . సర్వటేశీయ అభావ | ౨, శరీరము లెవిియు E న ద 

వాకము శాశ్వత ములు కావు నే. 

3, ఏక దేశీయభావ 3, కొన్నిశరీరయలు | 
ఐక్యము మూలములు | వ 

రో. ఏకచేశీయఅభాన | ఈ, కొన్ని శరీరములు 0 
వాక్యము యు! లో 

తర్క శాస్త్ర మంతయు నీ నాలుగు వాక్య ములచర్నతో నిండి 

యుండును, కనుక తర్కళా.స్ర్రము నభ్యసించువారు మొదట నీ 

వాక్యముల పేళ్లును, ఉఊదాహరణములును, ఈ వాక్ళములస్వ భావము 

లును చక్క. 6౫ నెబుగవలయును. ఆటు లెజీంగినంగాని తర్క 

శత్రు చక్కగ బోధపడ(జాలదు, ఈ నాలుగువాక్యముల 

పొడుగు పేళ్లు లేప తేప నుచ్చరించుట కష్టము గనుక పాశ్చాత్యులు 

ఏనికి క క్రమముగ ఏ: (మ, ఈ ఐ Dy; ర (0) వాక్యము లని ' 

క పళ్లు. వట్ట. మేము వీనికి యురుల; న వాక్యము లని నామకరణము 

వసి తిమి య వాక్య మనిన సర్వదేశీయభావవాక్య మనియు, 

ర వాక్య మనిన సర్వ దేశీయ అభావవాక్య మనియు ల వాక్య మనిన 

ఏకే దేశీయ ఫావవాక్య మనియు, వ వాక్య మనిన ఏకబేశీయ అభాన 

ఇశముందు సాధారణముగా. నీ 

గుర్తులే యుప యోగింపంబడును,. కావున చదువరు లీ సర్తులను 

క్ఞపక ముంచుకొనవ లెను. — 

ప్రతివాక్యమందును కర ర్తృపదమును విధేయప పదమును ఉండును 

గనుక, వానికి గుర్తుగా క్రమముగ “కా? పీ’? యనునక్షురములు 

శ్రందిరీతిగ నీయ 

ఇదియ (క్రీ వాక్యము (౨) “క్క జెక్కడ 
(2). అన్నియున్న మ. ne ముండును. 

ఇదివ (0) Se | 3 

(వి Ne: 
క కు అనుట ' 

"పీళ్ళు ౫ పెట్టుటకు మాటుగా కు 



౭ర 

సెట్టుకొనినయెడల ఈ నాలుగు వాకట్ట మలకును ఈ (క్రింది నాలుగ 

ఈ దాహరణము లేర్పడుచున్న వి. 

వాక్యము 
కూదానార లాను 

య 
అన్ని క "క్రా” ల కి 

గ = 
ఏ “కా యు కప్పి?) కాదు 

తా, కొన్ని “కాలు “ప్రి” 
న కొన్ని “కాిలుప్ కావు 

వాక్ళమునందు పదములకు గల వ్యా్టీ 

of terms in a proposition ) కాకా యని నాలుగువిధములగు వాక్య 

ములు వర్తి ంపంబడినవి, ప ప్రతివాక్యమునందును కర ర ృపదమును 

విఛేయపదమును ఉండు ననియు. Wn 

నయేప దములక్రు నేయేవాక్యమునందు వ్యాప్తి పి కలదో, యేయేవాక్యము 
నందు వ్యా ప్రీ పి లేదో మనము చక్కు గనుంగొనవలెను, ఎందు 
కనగా, అనుమానవ్యాపార మంతము (‘The process of infer 

6206) ఈ వ్యాప్తి నను'సరించియేయుండును, ఒజకానొకపదముచే 
సూచింపంబడుజాతియందు (వర్షమునందు, in A class 9 నిమిడి 
లను పదా ముల క నా నా వాక్యమునందు6 

జెప్పంబడియుండినచో నా పదమునకు వ్యా_ఫ్ర్ గల దందురు. ఒకా 
నొకపదముచే బోధింపంబడు జాతియందు6 గల కొన్ని పదార్థము లను 
గుటించిమా శ్రీ ము వాక్యము నందు. 'జెప్పంబడియున్న యెడలను, లేక 
అన్ని పదార్థమలససటేంచి 'స్పవ్హ ముగ సలసల 
ఆపదమునకు వ్యాపి లే దందురు; వ్యా_పి భావరాపము 
నుండవచ్చును ; _ అభావరూపముగ నుండవచ్చును, వ్యా We 
యొక్క శయ మును మన సునందు జక్క6గ నుంచుకొని టైన్ 
మిక శాతగులిరము లైన వాక్యములను వేటువేటుగ బరీకీ ంతము, 

ళు వాక్యమందు, ననంగా సర్వ దేశీయ భావవాక్య సునంద 
క  క్షృపదమునకుమా త్ర, తము. వాపీ పి గలదు; 5 విధయపదమునకు వ్యా ప్రీ 
లేదు, అన్ని "కాలు ర్ యన్న. వాక్యము వలన *-క్ర లన్నియు 
(కి లో నిమిడియున్న వని యర్థము స్పష్ట్రపడుచున్న ది, 
6కి? లని టినిసజించి మనకు FR స్పష్టముగ బోధపడుట లేదు. 
కొన్ని “ప్ర లు మా త్ర ము “కా? లలో' నిమిడియున్న ట్టు మన మూ 
హీంపవచ్చును, కాని wie కప్పి లు 6-క్రాం లలో. నిమిడియున్న చో, 
మణి. వేనిలో _ నిమిడియున్నవో చెప్పంజాలము.. 

లేదు, Radi bas నీ టు ) "నెల్హ అన్ని ర sis 

వ్యా ప్తె గలదు? విభేయపదమునకు లేదు భూమ మున్న చోట 
_ చెల్ల పచ్చిక ప్టై. ట్ కాం అనునది “యి వాక్యమే, ఇందు ] 

(The distribution 

ఈ పదములలో. 

| యెడల 
కాని, 

ఒక ప్పుడు (క్స్ 

లన్నియు 6కి లలో నిమికేయుండవచ్చును ; 5 ఒకప్పు డిమిడియుండక . 
పోవచ్చును, | “ధూమ మున్నచోట "నెల్ల. నగ్ని యుండును ? us 
నది“ oe వాక్యము. ఇందు ధూనుమునకు వ్యాపి ప్ గలదు ;. అగ్నికి క 

అ వ్యాపి 

అనుమానము 
ధూమము కర్తృ పదము, పచ్చిక ప్రైలనిప్పు విధేయపద ఈ 
వాక్యమునందు రెంశుపదములకును వ్యా ప్రీ గలదు, . “యే 
వాక్యమునందు నా ల ఒకప్పుడు. వ్యా పీ యుండును ; 
ఒకప్పుడు వ్యాప్తి ఫీ యుండదు; కర్త్హృపదమునకుమా త్ర, త, మెల ల ప్పుడును 
వ్యాప్తి గలదు, ఈ సంగతియే ఈక్రింది వృత్తే త్రవసలచే బోధింప 

న; | 

౧-వ వృత్తము ౨._వ వృత్త తము. 

ఒకటవవృ త్త త్రమనందు “కాస “పీ'లుపూర రి చేకీభవించి 
యున్నవి, ఇది * ధూమ మున్న చోట నెల్ల పచ్చిక పల టు క్ 
అన్న వాక్యమునకు నుదాహరణము, రెండవవృ త్త భమునందు ఈ -క్రాో 
యంతయు “వి? లే నెక భాగముగా నిమిడియున్న ది, మిగిలిన “ష్షి? 
యంతయు కాకు చెలుపల నున్నది. ఆ వెలుపలనున్న 6 ప్రో ) ని 
గుణించి మన న సనెజు(గము, ఇద “ధూమ మున్న చోట చెల్ల 
నగ్ని యుండును ? అన్న వాక్య మునకు నుదాహరణము, 

6 రి వాక్ళోమునందు, అనంగా సర్వ దేశీయ. అభావవాక్యము 
నందు కర్త్యృపదమునకను, విధేయపదము నకును వ్యాపి గలదు. 
“ఏ “కా యును ఫీ’ కాదు’ అను  వాక్యమునందు కా” లన్నియు 
Cay లనుండి వేటు చేయుటలో (ప్ప: లన్నియు “-కాిలనుండి వేలుచేయ( 
బడినవి, ఇట్లు రెంటికిని అ భావరూపవ్య్యా ఫీ సిద్ధించెను, ఈ పక్సులు 
స సనములు,. కావు) అన్న వాక్యమునందు, ఏప తీయు స _స్టనము కా 
దని స్ఫురించుటయేకాక, వ్స స్తన ప్రాణియు పక్షీ కా దన్నయర్థముకూడ 
స్ఫురంచుచున్నది. అట్టు  గాక్ళ , కొన్ని స స్థన ప్రాణులు పతం లయిన 

చీపక్షీయు స_స్స్గనము Reh సంభవింప నేరదు. 
“నునుష్యు 'లెవ్వరును దేవతలు కారు? అనయా" దేవత లెవ్వరును 
మనుష్యులు కా రని యరము. స్ఫురించును, కావున “పె వాక్యము 
నందు “మనున్య ) (క _ర్భృ ) పదమునకును “చేవతి (విభేయ పద. 

'మునకును వ్యా_పి పీ కల దని యర్థము. ఈ యర్థము నే ర (క్రింది రెండు 
వృ త్రములవలనం జాపవచ్చుకు, 



అనుమానము 
వేువేటుగ నున్న యీ రెండువృ త్తములవలన “కా యంతయు 

“5కి చెలుపల నున్న దనియు “ధి యంతయు “కాకు 

వెలుపల నున్న దనియు అర్ధము స్ఫురించుచున్న ది, . ట్ 

“లి వాక్యమునందు, అన (గా ఏక దేశీయ భావవాక్యమునందు 
కర్త పదమునకిర "గాని విచేయపదమునకుం గాని వ్యాప్తి లేదు, 
“కొన్ని “కాలు “ఫి యను వాక్య్యమునందు “కాకు వ్యాప్రీ లే దనుట 
స్పష్టము, “ప్రీ లన్నియు కొన్ని “కాలలో నిమిడియున్నట్టు గాని, 
మ. ర్చి) లే కొన్ని*కాాలలో నిమిదియున్నట్టుగాని యర్థము స్పస్థ్వ 
ముగా లేనందున “సికిం గూడ వ్యాపి లే దనుట 'స్పష్ట్రము. “కాన్ని 

పతులు చక్క_నివి * అనువాక్యము ఈ క్రీంది యొకటవ వృత్తము 
నందు వివరింపంబడినది, “కొండటు మానవులు హీందువులు' అను 
వాక్యము ర0డవవృత్తీమునందు వివరింప 6బజినది, 

౧-వ వృత్తము 

“వి వాక్యమునందు అనంగా ఏక దేశీయ అఫోవవాక్యమునందు 
క_ర్తృపదమునళు వప లేదు; వికేయపదమునకు వ్యాఫ్ర్ కలదు, 

6 కొన్ని “కాలు “ర్స్ కావు), ఇచ్చట *క్రా* కు వ్యా _ప్రీలేకపోవుట 
స్పష్టము, 6విలన్ని యు చెప్పంబడిన కొన్ని “కాిలకో వెలుపలనున్నవని 
యీావాక్యమున కర్ణము చేయవలయును. అట్లు చేయక కొన్ని “స్ లు 

_మ్మాత్రము కొన్ని “కా లకు వెలుపల నున్న వనియ, మటీకొన్ని “పిలు 
కొన్ని కా? లతో ే కీభవించిన వనియు నర్గము చేసినయెడల, మూల 
వాక్య మయొక ్క. తొత్చర్యము మాటీపోవును, € క్రొందటు మానవులు 
తెలివిగలవారు కారు, అనంగా  తెలీవిగలవారు * అను వర్ష మంతయు 
వాక్యమందు( జెప్ప బడిన కొండు మానవులకు ఇలిగా నున్న దని 

యర మగును. కావున ఈ వాక్యమునందు కర్త పదమునకు వ్యా ప్రీ 
లేదు ; విభేయపదమునకో వ్యా_ప్లీ కలదు. ఈ యర్థము ఈ క్రింది 
వృ  త్రములవలన స్పష్ట్రపడంగలదు, . 

| కులయభి ప్రాయము. 

౭౫ 

ఇట్లు లేలినతాత్పఠ్య మే మన: సర్వ దేశీయవాక్య ములం దు 
కర్ర ఫ్రపదమునకు వ్యాపి గలదు ; ఏక దేశీయ వాక్యమునందు కర్ర థి 
పదమునకు వ్యాప్టి లేదు; భావవాక్యమునందు విధేయ పదమునకు 
వ్యా_ప్టీ లేదు  అభౌవవాక్యయునందు విధే నుపదమునకోు వ్యా ప్పికలదు, 

వాక్య ములకు ( గల విరోధము (Opposition of 920005] 
tions) :— సమానకర్త ఎ్రపదమును సమానవిభేయపనమును గల య, 
రం లు వలను నాలుగు వాక్య ములక్రును గల పరస్పర సంబంధము 
నకు (6 బాళ్వాత్యతార్కి_కులు వాక్యవిరోధ మని పేఠు పెట్టిరి, వాక 
ములక. గల యీ సంబంధమును తెలిసికొనుటవలన్క ఒక వాక్యము 
(య) సత్య మగునేన్తి లేక యసత్య మగునేని ఆ కర్త పదమును 
ఆవిధేయపదమును గల యితర (ర్క ల, వ) వాక్యములు సత్యము. 

_లసనా లేక అసత్యము లగునా యన్న జనము కలుగును, 

మానను లందటును మరణాదీనులు (య) 
మానవు లెవ్యకును మరణాధీనులు కారు (ర) 
కొొందటు మానవులు మరణాధినులు (ల) 

కొండదటు మానవులు మరణాధీనులు కార్ప (వ) 
ఇవి నాలుగును, ఏకక ర్హృపదమును, ఏకవి'చేయ 

పదమును గల వాక్యములు, వీనిలో నన్నియు సత్యము 
లుగ6 గాని అన్నియు అసత్యములుగ6 గాని ఉండుటకు 
వీలు లేదుగదా ! “మానను లందణును ముర ణాధీనులు 9 

(య) అను వాక్యము సత్య మేని, “మానవు లెన్వరును మరణా 
ధీనులు కారు? (రు అనువాక్య మును, 6 కాందటు మానవులు మరణా 
ధీనులు కారు (వ) అను వాక్యమును అసత్యము లై తీజవలయును. 

వాక్య ములకు నాలుగువిభము లయిన వైరము కల దని తర్క 

అవి యెన్ని యనిన ౩ 

౧. పరస్పరవైరము ( Contradiction y :— వాక్యవై రయ 
లలో నిది ప్రబల మైనది. దీనిని పృబల వైర మనవచ్చును. _ ఇట్టి 
పరస్పర వెరముయః వ వాక్య ములకును, రంల వాక్య ములకును 
గలదు అనంగా య సత్యమేని న అసత్యము, య అసత్య మేని 
వ సత్యము. ఇళ్లు వ సత్యమేని య అసత్యము. వ అసత్యమేని య సత్యము. ఇపెరాల వాక్యములనుగు జిం చి యెటుంగునది; అనంగా 
పరస్పర వై రముగల రెంగువాక్యములును సత్యములు కానసేరవు, అస్త 
_ఇండును అసత్య ములు కాసేరవు, ఒకటి సత్యము, రెండవది అసత్యము 

అయితీ ఐవలయును, 

౨, వైరము (౧౦౨02160) :— ఇదె సాధారణ. 

వెరము. యర వాక్యముల కిటి వెరము కలదు. యక 
వాక్యము సత్య మేని, ర వాక్యము అసత్యము, ర సత్య మేని 

య అసత్యము; అనగా శెండును సత్యములు కా(బాలవు, 
కాని రెండును అసత్యములు కావచ్చును. మానవు లందటును 



౭ జ 

పండితులు (య) ; మానను లెవ్వరును పండితులు కారు (ధ్ర) అను 

నీ రెండువాక్యయులును అసత్యము లే, వీనిలో నొకటి సత్య మేని 

శండవది యసత్య మై తీఅవలయును, కాని యొకటి యసత్య మేని 

శెండవది సత్య మె మెరీజవలయును అన్ననియమము, లేదు. 

౩3, కించిదె దె సరము (Sub- Contrariety) : అ త యా 

బరు పెట్టంబడినది. ములకు గల వైరమున కీ (కి కించిడై డై స్వరము గల 

Rl an శ₹ండును సత్య యులు కావచ్చును. కాని రెండును 

అసత్యములు కాంజూలవు. ఒకటి అసత్య మేని శంచవది సత్య మై “మె 

తీఅవలయాను, * కొందజు మానవులు పండికులు ? (ల); * కొందటు 

మౌనవులు పండికులు కారు) (వ) అను రెండు. వాక్యములను సత్య 

ములు కావచ్చును, శాని యిందు నొకటి యసత్య మయినయడల, 

రెండవది సత్య ముయితీటివలయును. రెండును అసత్యము లగుటకు 

పలు లేదు, 

ఆభాసవైరము (510 - alternation ) : ఇది పేరునకు 

మౌ త్రము వైరము; నిజమయిన వైరము కాను. యః ల లకును, 

ర, వ లకును ఇట్టి సంబంధము కలదు. య సత్య మేని ల సత్యము ) 

కాని ల సత్య మేని య సత్యమో కాదో చెప్పుటకు వీలు లేదు, ఇస్తే 

రః వ లనునుటించియు నెజుంగునది య్య ర్క ల, వ వాక్యములకుC 

గల చని చూపబడిన నాలుగువిధములయిన వైరము లీ గ ందె చతు 

ees స్పవ్ధప పడగ లవు, 

చని వివరింపంబడినచె be ee బరికీ 

లించితి మేని, ఒక వాక్యముయుక్క. సత్య శ్వాసత్యత్వములంబట్టే యితర 

 వాక్యములయుక్క "సత్యత్వాసత్యత్వములు ' oe! నీయంబడిన 
క పట్టికయం దలిరీతిగా A నని కేటప డలలదు. 

అనుమానము 

సత్యము 

య స్య మ.సనేని సత్యము అనరు సత్యము అసత్యము 

ర సత్య మను నేని అసత్యము సత్యము ఆసక్యునను | సత్యము 

ల సత్య మనుచేని | సంళేయా అసత్యము | సత్యము సంకేయా 
స్పదము 'స్పదము 

వ సత్య మగు నేని అసత్యము కా. సంకయా. | సత్యకు 

అసక్యము య |, ర ల శస 

యు అసత్య మేని అసత్యిము సంశయా సంశేయా సత్యము 

 సృదము | స్పదము 

ర అసత్య మేని | సంశయా అసత్యము | సళ్యము సంశయా 

" స్పదము FF 'స్పదము 

ల అసత్య మేని | అసత్యము సత్యము అసత్యము సత్యము _ 

అసక్యమేని సల్యేము అసత్యము సత్యకు అసత్యము 

వాక్యవిపర్యయము : సామూదనుమానము (Immediate In 

ference ) :— మూలార్భము చెకకుండ. నొక విధమెన వాక్యమును 

ముతీయొక విధమయిన మార్చుట వాక్యము గా వాక్య్ళవిపర్యయ 

| మన(బడును, దీనినీ ప్రాచిననై యాయికులు సామాదనుమాన మనిరి, 

కాని నిజముగా జాచినయెడల. నిదె యనుమానము కాచేకాదు, ఇందు 

| నలన పూర్వము శెలిసినదానికం చు. నూతేనజ్ఞాన 'మేమియు6. గలుగ 

దని అర్వాచీన నై యాయికులయలి ప్రాయము. వాక్యములను మూలా 

రము" చెడకుండ- మార్పు ముఖ్యపద్ధతులు శెండు : ౧. పదప పరివ ర్త 

| నము ౨. రూపపరిపర్త నము, 

౧. పదపరివ ర్తనము (Conversion ) — మాలవాక్యము 

నందలీక ర ర్త పదమును విచేయపదముగను, విధేయపదమును కర్తృపద 

ముగను, మార్చి మూలవాక్యమునందలి 'యర్భమును చెడ కంగొట్టకండ 

నూతనవాక్యమును ' సాధించుట పదపరివ ర్తన మనంబడును, 6 'మూనవు 

లెవ్వరును దేవతలు కారు? అను (రువాక్యములోని క రప పదమున్లు 

_విధేయపదముగన్సు విభేయపదమును కర్త ృపదముగను మార్చ, “దేఫత 



అనుమానము 

| లెవ్వతును మానవులు కారు? "(రు అను కొ శ్రా త్రవాక్యమును. సాధింప 

వచ్చును, కాని వాక్యము లన్నియు Bs పదపరిపర్త రన 

మును బొండవు. 

వాక్యమునందలి పదములను పరివ ర్రీ 6 చినయెడల 6 సచేతన ష్మా మాకు 

లందబును మానవులు” అను ఏపరీతార్లము నిచ్చువాక్య్యము నిస్ధంచు 

చున్నది. ఇందులకు గారణ “కేమి ? మొదటివాక్యము నందు విభేయ 

పదమునకు వ్యా ప్రీ పి లేదు; నూత నవాకన్థమునం దాపదము క _ర్ట సృపద 

మె వ్యా ప్రీం జెందినది, కావున నిట్టివిపర తౌర్ధము నిచ్చెను. పద 

పరివర్తనమును జేయుశెడ నీ క్కి ందినూ రే, త గమని౦ ప వలయును, 

“ఆ మూలవాక్యముయొక్క_యు, సాధిత వాక్యముయొక్క_యయు 

రూప మొకటిగా నుండవలెను, మాల వాక్యము భావరూప నుగునేని 

సాధితవాక్యము. గూడ భావరూపముగ నే యుండవలయును, మూల, 

వాక్య మభావరూపముగ నుండునేని See గూడ నభావ 

రూపముగానే యుండవలయును. 

౨, మూలవాక్యయనందు వ్యా ప్రీని జెందనిపదము సాధితవాక్య 

మున౦దు వ్యా వీని జెందంగూడదు, 

ఈ సూ తృముల ననుసరించి పదపరీవ ర్తనము చే? సితి మేని, . 

య లే ల వాక్యమును, 

ర వాక్య్యమునుండి ర వాక్యమును, 

అ అ నా అ వాక్యమును 

._ . సాధింపళథలము, వ వాళ్యమునుందె యే వాక్యమును కాళ్లు 

చుటకు వీలు లేదు. 

౨. రూపపరీవ ర్తనము (09౪53102): మాలవాక్యము 

ఛావరూప మేని దానిని అభావరూపముగ మార్చుటయు. అభావ 

రూప మేని ఖావరూపముగ మార్చుటయు రూపపరివర్హన మనిపించు 

కొనును. ఈమారులు చేయునప్పుడు మూలవాకల ముయొుక్క యరము ఫు. అ ఖ్ ఖీ థి 

చడకుండ నుండవలయును, “రాముడు. 

వాక్య మునకు రూపపరివ రనము కల్పింపవలయును, 

నందు “అగును అను భావరూ పక సంయోజక పద మొకటి (Copulay 

ఆధ్యాహృతముగ_ నున్న దని చదువరు లెతీ0యేయున్నారు.. ఈ 

_ భావరూపక సంయోజక పదమును అభావరూపముగ నూర్చవలెను.. 

అట్టే విధేయపద మైన 6 సత్యసంధుండు " అనుదానిని “అసత్య సంధు 

డన యభావహపముగ మార్చవలయును, ఇట్లు * రాము(డు సత్య 

సంధుండు 9 

పరివ _ర్రనమవలన' 

అభావరూపవాక్యము సిద్ధించుచున్న ది, రూూపపరీవ _ర్హనము వేయు 

కా. ఈ, క్తి (క్రి ందిన్యూ త్ర, ములను గమనింపవలయును. 

*”. ౧.'సంయోజకపదమును. భావరూపముగా _ వన్యయెదు ఫ్. 
. _పాళ్ళాత్యానుమాన మిట్లు మూ౭డుపాదములుగా Sheil 

తపక ణ్ 

అభావరూప పముగను, 'అభావరూప; ముగా నున్న యెడల భావరూపము 

గను op ప్ వ. 

6 మానవు లందటును సచేతన ప్రా పాణులు ) (ర) అన్న 

లేదు, 

ములను చె యాయికు 

జ్ర. పరివర్తనము కావించుట్క రూపప 

సత్యసంధుండు ” అను 

ఈ వాక్యము 

అను భావరూప వాక్యమునకు సమానార్థక ముగా రూప 

6 రాముడు అసత్యసంధుండు. కాండు?). అను 

౭౭ 

౨. ' విధేయపడమును  భావరూపముగా నున్న యెడల అభావ 
యాపముగను, ' అభావరూపముగ నున్నయెడల భావూ సముగామ 

మార్చవలయును. . 

ఏ. ఈ మార్చు చేయునప్పుడు పదపరివ ర్తనము వేయనక్క_ జ 
మూలవాక్యములోని కర్త సాధిత వాక్య ములోని కర్తగనే 

యుండును, అటే విభేయపదముగూడ విభేయపదముగ నుండును. 

పె నూల్ర, ముల ననుసరించి న రూపపరివర్త నము 

క లా!  హధిందయణకువాక్యన ల కి ందచ6 జూపంబకీనవి, 
లో 

మూల వాక్యము 

(య) మనుష్యు లందజును మరణాశీలురు 

(ర) మనుహ్యు లెవ్వరును .సర్వజ్ఞాలు కారు. 

(ల) కొందజు మనుమ్యులు పండితులు. 

(వు కొందటు మనుష్యులు నమందగినవారు కారు 

సాధథితే వాక్యము 

(ర) మనుష్యు లెవ్వరును అమరణ శీలురు కారు 

(వ) కొందజు మనుష్యులు అపండికులు కారు 

(ల) be 
నమృందగినవారు అ 

వాక్యవిపర్యయముయొక్క _పెని వివరింప(బడ న శెండుమార్ష 

లేకవిధముల కలిపి పదరూపపరీవ ర్థనము 

(Obversion of the Converse), అనలా మొదట నొక వాక్యము 

నకు పదపరివ ర్హనము( గావించి పిదప నాసాధితవాక్యమునకు రూప 

దపరివ ర్హనము ( Contraposition 

or conversion of. the obverse) మొదలయిన వాక్య విపర్యయ 

పద్ధతు లెనేకములు నిర్మించుకొనిరి, - ఆ వన్నియు గృ, ంభథవి స్ట ము 

నిచ్చట సవి_స్ట స్థరముగా జ రి ంప(బడవు. 

న్యాయము ( త్రి త్రీపొది ) Syllogism : = మన న్యాయ 

ఇాస్త్రమునందలి న్యాయమునకు నైదు కానా కల వని 

చదువరులు చూచియున్నారు. పాళ్ళాత్యానుమానము 

న్ వాల్ళకము, 

త్ర వినయ 

మానవు లందబును మరణశీలురు 

'జేవదత్తుండు మానవుండు 

. కావున దేవదత్తుడు. మరణశీలుండు 

కావున ఈ న్యాయమునకు ' త్రి తిపొది వా, . 



€౮ 

యని “పేరు పెట్టుదము. 
ల 

లుండును. అందు మొడటిశెంటికిని స్వీక్ళత (16021565 ) వాక్యము 

సంప్ర్కృదాయానుసారము. వీనిని లని శేరు. మన నె యాయికుల 

-జ్తీ వా గ తి ఇ బాతువ క్యము లనవచ్చును! మూ (డవ వాక్యమునకు మ 

మని "పేరు, మన చన్యాయశ్యాస్త్రమునందు దీనిని *నిగమన 

మనియెడరు.  చిపరదానికి మొదటిలెండును హేతువాక్యములు, 

సిద్దాంతమున. కవి హేతువులు, 
క లిమిడిచే నచ్చి నసిద్దాంత వాక్యము. 

మూడవది ఆ రెండువాక్యయల 

మొదటి కెండు స్వీక్ళత వాక్య 

ములు ః అనలా "భాతునాక్యమయులు, సత్యములా. అ సత్యములా యన్న న 

విషమయముతో న్యాయకా (స్త్రృమునకుం బని లేదు. షుదéి రెందు 

గత సత్యము లయినయెడల మూడవ వాక్యము కన్యక సత్య 

మనినూ శ్ ము న్యాయశా(స్త్రము చెప్పును, 

తి పాదిలోనిపదములు 1 త్రిపాదియందు మా[డువాక్ళము 

పృతివాక్యమునందును రెండుపదము లురడును, 
మొ త్రముమోంద -నాబుపదము లుండవ లెను, 

UU 

లుండును, 

పెని చూపబడిన 
్రిపాదియొక్క్ల యుచాహరణమున, ఒకటవ వాక్యమునందు ఓ నూన 

వులు *, * మరణశీలును ) అనునవియు, రండవవాక్యమునందు 6 చేవ 

దత్తుడు *,- “మానవు(డు? అనుననియు, మూ6డవవాక్యమునందు 6 దేవ 

దత్తుడు, “మర ణశీలుండు) అనునవియు6 గలసి యాజుపదము లయను. 

కాని వీనిలో నొకొ_క్కు_పడదము శెండుసారులు వచ్చినది, కావున 

త్ర,పాదియందలిపదములు మూడే. మన న్యాయశ్వాస్త్రరునందు 

నెప్పుడును వాడంబడు న... సంబంధమయిన 'యు దాహర ఇము( 

దీసి కొొందము. rr 

ధూమవంతము లన్నియు నగ్ని మంత ముల 
పర్వతము. ధూమవంత ము 

కావున పర్వలీము అగ్నిమంతము 

కా మూ6ండుపదములు కలవు. ధూమవంతము, అగ్నిమం 

తము, పర్వతము. సె పె మాండువాక్యములలోే. మొదటిశెండును = పాతు 

వులు (హేకుబాక్యములు), _మూండవది సీద్ధాంతేయు (సీచాంత 

వాక్యము ). సీద్దాంతవా క్యమండలి కర్తృపదమైన పర్వతమునకు 

గౌణపదము. (Minor term _ పక్షము) అనియు, విగేయపద మెన 

“అగ్ని మంతేముి అనుదానికి ముఖ్యపదము (Major term - సాధ్యము) 

అనియు పే పేళ్లు, కూతువాక్యములు రెండింటిలోను. కానవప్శిడి “భూమ 

వంత? మను పద మొకటి కలదు. దానిని నుధ్యన ర్తి పదము 

(Middle term - లింగము అనియెదరు. వ 

ముఖ్య పడము (సాధ్యము) ఉండునో అది ముఖ్య హాతువాక్యము 

(Major premise - ఉదాహరణమా ) ; వీ “క్ట పీతువాక్యమునందు 

__ గౌణపదము (పక్షము) ఉండునో అది Sl 

me premise - హేతువాక్యము).. 

ప తి తెపాదియందును వమాండువాక్యము 

_కావును | 

_లుండంగూడదు, 

సంఖ్య మూ6టికం పె మించిపోవును, 

పదములను మూ.ండవపద దమతో. బోల్చీ చూచి యీ శెండ్లు పద 

దును ఉండి ఒకా 

వలయును, 

ఒకే హేతు వాక్యమం దయినను వ్యా ప్ర పి 

ముఖ్య, గొణ౧పదములను పోల్చుటకు వీలు లేదు.. 

యొక్క_ యొక భాగమునకు ముఖ్యపదముతో తే ముండవచ్చును; 

హితువాక్యమునందు 

సంబంధ ముండవచ్చునా. 

వి pny, గాణ పదమునం దన్య దేశాంతర్వ రి ర్జియు నగు మధ్యవర్తి 

అనువనూన ము 

రెండు హేతువాక్యములవలన నొక సిద్దాంతవాక్యము (నిగమ 
నము లేకప సృతిజ్ఞ ) సాధించుట త్రిపాదియొక్క_పని మైయున్నది. 

యర, ల, అ లని వాక్యములు నాలుగు దెజి యలు; వానిలో పీ 

రెండువాక్య యులను హతువాక్య ములుగా( దీసి సికొన్నను సిద్ధాంత 

వాక్యము వచ్చునా 8 రాజూలదు, చూడు.డు, 

అన్ని “కాలు కవీ? (య) 
ఏ 6చా*యు “మా కాదు (ఈ) 
ఈ కూత్రువాక్యమువలన, ట్ర సత్య సిద్ధాంతమును సాధింప 

నలవికాదు. కావున LORRI, Re ©, పొదియం 

దలి వాక్ళములును పదములును ఎన్ని, తునన. ఎట్లుండ 

 వలయున్యో వానిలో వానికి నుండవలసినసంబంధ మెట్టిదో "తెలియ( 

_ జేయున్యూత్రృములు కొన్ని. గలవు, వాని నీ క్రింద నుదాహరించి 

చర్నించెదమ. 

న్యూతృములు : — ౧ ప్రతి త్రి పౌదిలోను. మూంజేపద 

ba" మూంటికం కు నెక్కు_వ గాని కక్క్కు_వ గాని పదము. 

_ఇందలీయొకొ్క్క_క్క పదమును ఒక క్క_యర్థము 

నందే నాడవలయును, ఈ మూండుపదములకును ముక్యుపద మనియు, 

గెణపడ మనియు, మధ్యవ_ి రీపద మనియు పేరు, _ ఒక్కా_కపద 

వెంకొ[కయర్లమునం దే వాడక్క ఒకసారి యొకయర్థము నందును, 
మటణియొకసారి మటియొకయర్థమనందును వాడినయెడరి పదముల 

అనుమాన మన6 గా రెండు 

ములసంబంధమును నిక్చీయించుట గనుక త్రిపాదియందు మూంజే, 

పదము లుండవలయును, 

౨, వతి త్రిపాదియందును మాందేవాక్యము లుండవలయును, 

మూంటికంయు నెక్రు_వగాని తక్కు_వగాని వాక్యము లుండంగాడదు, 

ఈ వాక్యములకు ముఖ్య మాతు లా గాఇహఘాతు bs 

సిధొతల మనియు నామములు, 

3, మధ్యవ రి( “కూతు ) పదము రండు ఈల 

సాతువాక్యనుం డయినను వ్యా ప్రిం జెందియుండ 

మధ్యవర్తి ర్రిపదము ( లింగము y 

జెందనియెడల దానితో 

మధ్యవర్తి ర్రిషదము | 

ఇది మఖ్యమయిననూ త్రము, 

మధ్యవర్తి రిప పదముయొక్క_ శెండవభాగమతో. గౌణపదమునకు 

ఇట్లు ముఖ ఖ్యపదమునందు వీకచేళశాంత. 

షో “హిందూ భ్యాయకా స్రాతసారయ మొదటి వాళ్యము ఉడాహారణవాక్యము, శండవది హేకువాక్యము అగును, 



అనుమానము 

పదము ముఖ్య, గెాఇణపదములకు 'సంబంధము కూర్చ సేరదు, 
pr 

ప 'స్పస్థమగును, 

రాజు లందును మానవులు (ముఖ్య హేతువు )1 

వజ లందజును మానవులు (గాఇహేెతువు) 

కావున ప సృజ లందును రాజులు (న సిద్దాంతము) 

ఈ త్రిపాదియందలిసి సాం మపసి సిద్దాంతము ; అదం 

కాదు. ఈ ఇ పారపాటునకు' గారణ మేమి? “మానవులు * అను 

మధ్యవర్తి ర్రీపదమునకు వ్యా ప్రి పీ శేకపోవుటయే దీనికి కూతువుు ఈ 

పదము రెండు పాతువాక్యములందును యు వాక్యమందలి విధేయ 

పద మయినందున దీనికి వ్యాప్తి లేకపోయెను. ఈ క్రింది చతుపో. 

ఇముం జాదు౭డు, 

“ెద్దచతుపో_ ణము “ మానవులు * అనుకి నుండు. అందులోని 

యొక చిన్న దతుబోో_ఇము రాజులు. మటణియొక ఛిన్న. చతుపో్మ._ 

ణము ప్రజలు ; 5 ఈ చిన్న చతుష్కోణములు "పెద్ద చతుప్యో_ణఇము 

యొక్క. ఏకదేశాంతర్ణతము లయినను ఒకదానితో మటీయొకడానికి 
సంబంధము లేక విడివిడిగా నున్నవి, 

లేనిపదము ళో ఒక్క హేశ్రువాక్యమం. దయినను వ్యా ప్రీ 

tem వ్యాపి పిం 'జెందంగూడదు, 

మంచ్చిప్పజ జ లందటును రాజభ్ల క్రో కులు ( ముఖ్య హాతువు ) 

మంచ్చిప, జ లందటును తెలీవిగలవారు ( గెౌణయహహేతువు) 

కావున తెలివిగలవా రందలును రాజభో క్ర కులు sos) 

ఇది అపసిద్ధాంతేను. ఏల? గాణ హెతువాక్యమునందడలి “తెలీని 

గలవారు). అను పదములకు (య ) వాక్యమందలి విణేయపద మగు 

టవేే వ్యాప్తి కన క నది య వాక్యముయొక్క 

క ర్త a shen డానికి నక గలిగినది, 

స సిదాంతమును సాధింపనలవిగాదు అ 

శ 

అను జాతిపిత త మనకు అక్షుప రోగములు, 

ములు రెండును, ఏక దేశీయము లె నయెడల సిద్దాంతము. నీయంజాల 

కావున నిది యస వన్న యేడవనూ తము స © టల (ఇ వల అను 

లా 

పె "హీత్రువులనుబట్టి 6'కొందబు . తెలీవిగల 

వారు రాజుభ కోలు ? "అని సిద్ధాంతము. చేసిన నది సరియైనసిన్ధాంత 
సకం మయినది, 

ఎగ, శండుహె హాతువాక్య మలును అఫావరూప ము లయినయె డల 

వానినుండి స్ సిద్ధాంతమును సాధింప నలవికాదు. 

క చేంపలు కావు, 

చేపలు పురుగులు కావు 

ఈ హేతువాక్యముల ననుసరించి నునము పతులనుసుటీంచి 

కాని పురుగులనుగుణిం ది కాని యొట్టి సిద్ధాంతమును సాధించుటకును 

విలు లేదు, 

౬. ఒక "హితు వాక్యము కా మయ్యె సేం సద్దాం 

తముకూడ hid నుండును, 

రి, హీ*తువాక్యములు శెండును' నా! లయినయెడల 

అనగా హేకువాక్య్ళయులలోే 

నొక్క_టియైనను సర్వ దేశీయముగా నుండవలయుంను, 

రొ, "హాతువాక్యములలో నొక్క_టి ఏక బేశీయముగ నుండె 

నని సిద్ధాంత ముకూడ నేక దేకీయవాక్య్ళముగ నుండును, 

సుసీదాంత ముల 

యాయవో మనము. నిశృయింపవచ్చును, 

యర్యలృవన లను నాలుగువాక్యములలో నుండి అతా 

పె సూత్రములను బట్టి ఎట్టి తి, పాదులు: 

యొట్టివి 

ములు. -విడందీసి “"హేతుద్యయముగ ' నమర్శి, ఏయేహేతుద్వయము 

సుసీన్దాంతముల నీయ (గలదో , యీదయేది యాయలేదో కనుంగొం: 

స య రల, వ అం. కండురెండుగా 'నమర్శ్చిన 

యెడల పదునాటుగుంపు లగుచున్న వి: 

యయ రయ లయ. 

యర రర లర వర 

య ల రల. లల వల 

య వ శన లవ వవ 

సెని ఈయంబడి న. మైదవనూ త్రము ననుసరించి రెండు 

"హేతు వాక్యములును అభావరూపముళే 1 యెనయెడల సునీద్ధాంతము 

నీయ(జాలవు. కావున శుజతేలలోనుండ, ర ర్క ర వ వ ర వవ ప 

అసే చే హీతువాక్య 

PB 

1. ముఖి హాకువునక ఉదాహారణ వాక్యము లేక న్యా వన్య మనియు, గౌణ షం హాకునాక్ళి మనియు, లేక ఉపనయ 

. వాక్య మనియు, సిద్ధాంత మునకు కలనా 5 sb లేక్ష 

నగ నని లో యచున్నది. 

శృ తిజ్ఞ యనియు శే 
ద 

"పెట్టిన యెడల నున నై యాయికులకు చాగుగ నర్థ 



౮ల్రి. 

మూండుజతలుకూడ మనకు పనికిరావు, నాలుగపనూ త్రము ననుసరించి 

' ల ద జతయు పనికిమాలీనడే ఇ బ్లనిమిదిజతలు పోలా ఎనిమిది 

జతలు మిగిలినవి, 

(గ యయ(౦(0రయ ()/లయ(గొువయ 

(యర . ప ఫ్ర 

(యల (రల ఫ్ర ఫ్ర 

(౮) య వ... క 106 

ఇక నీ లాలా పచారింపవలయును. 

ఇ | pA వ శ్రేణులు ( Figures ) టబాతువాక్యములలోని మధ్య 

పదముయొక్క alah: శి పాదులు నాలుగు శే _క్కోణులుగా విభ 

జింస 6బడినవి, 'మధ్యవ ర రిప ష్ (లింగము) ముఖ్య  హేశువాక్యము 

నందు క_ర్హృపదముగనుు గౌణెహాతువాక్యమునందు విగేయుపదము 

గను ఉండిన నది పృథమ,శ్కేణి, 

మానను లందబును మరణ మొందువారు (ముఖ్య హేతువు 

దేనదత్తుడు మానవుడు (గాణ-హాతువు) 

పె హేతుద్వయమునందు, మానవపదము మధ్యవర్తి సదము 

(లింగము, ఇది ముఖ్య సౌతువునందు క ర్హగన్కు గొణ హాతువునందు 

విధేయముగను ఉన్నది... 

ద్వితీయశ్రేణి ;_... మధ్యవర్తీపదము (లింగము) హేతు, 

 ద్వయమునందును విధేయపదముగానే యుం డెనేని అది తగ 

సతా ర్యము లన్ని యుభూవళొస్పదములు. (ముఖ్య హేతువు) 

కొన్ని కార్యములు భూప ళాస్పదములం కావు (గాణ హేతువు) 

ఇందు ్క భూవణాస్పడములు ” మన. రి పదము.; “మాతు 

ద్వయమునందును విధయపదముగ నున్నది. 

తృతీయ శ్రేణి ;--- మధ్యవర్తి పదము (లింగము) ఊొతుద్వయ 

మునందును క_రపడముగ నుంజెనేని అది తృతీయ శ్రేణి యగును, 

స_స్టనములు (మఖ్య హేతువు y 
(గణ హేతువు). 

తిమింగిలము లన్నియు స 

తిమింగిలము లన్నియు. జలచర ములు 

చకుర్ధశ్రే, శివ. మధ్యవ రీ ర్రిపడమ (లింగము ) ముఖ్యహేతు 
గౌణ హేశువునందు. కర్త క్రపదమగను వునందు. విశేయేపదముగను 

” ఉండెనేని చకుర్ణ శ్రే ణి యన(బడును, 

న. RE స అన్నియు స సష్టనములు (మఖ్యహేతువు). 

సస్టనము లన్నియు వ వంళా _స్టీమంతములు (గాణ సేతువు) 

వన  ముఖ్యపదమనకు ప్ యనియు, గౌణపదమునకు -క్రా యనియు, 
"శస ర్రిపదమునకు మా యనియు గుర్తులు. చెట్టితమేని ఈ. 

సహ నాలాగు శ్రీ) ణుల నిట్లు మాపవచ్చును,. సస్య 
- 

| అట్టి ట్రై వాక్యములు. శెండు, 

అనుమానము 

పథము 
వాక్యము శః స pe ల 

ముఖ్య కౌతును నమా._వి ఏ a వప వూ 

గౌణయహేాతువు కామా న స వో __ కా 

సిద్దాంతము కా_వఏ|కా_వి|శా_పీ| కాప్ 

అనుమానమునకు 6 బనికివచ్చు నని మనము చని గీతా 

యున్న అనిమిదిజతలను ఈ నాల్లు శే తాం బెట్టి, ei 

యక్క_జకు క చూతము. 

పృఢథమ శ్రేణ్ ౧౪ ఒకటవజత_.క యయ)” 

య--అన్నిమాలువ్ (ముఖ్య హేతువు) 

య ---అన్ని కాలు మా (గాణహేతువు ) 

ఈ శెండువాక్యములవ్యా వీని జూచిన నీ కకి,౦ది శండుసీచాం 

తము లేర్పడుచున్న వి, న్ ॥ 

అన్ని కాలు ర్స్ 

కొన్ని కా లు ప 

రెండవ సిదాంతమయు అనగా * కొన్ని “కా లు “ఫి అను. 

అది మొదటి సీదాంతములో 

ననంగా “అన్ని “కా? లు వ్? యన్న దానిలో నిమిడియున్న వి. 

దానిని బలహీనసి దాంత మందురు. 

కావున * అన్ని “ కాి' లు “వీ? యన్న సిద్ధాంత మే. మనకు 

ముఖ్యము, ఎక్కువ బలము గల సిద్ధాంతమును సాధించుటకు ఫ్ 
లున్నృప్పుడు తక్కవ బలము. గల సిద్ధాంతముతో సంతృప్తి ప్6 చెంది 

యూరకుండంగూడదు, ఇట్లు, 6 య యయ) అన్న తి, తిపోదెసి సిద్ధిం 

చినది, య్ యయ” త్రిపాది యనంగా నే © ఫొదియందు 

ముఖ్య హితువు తు వాక్య మగను, గాణ" హేతువు“ “యి వాక్య 

ముగన్వు. సిద్ధాంతము “యి ys ఉండునో అట్టిది యని 
యర్థము, 

cm శెండవజత__ ౯ య గా. . 

అహ - అన్ని. “మూాి లు ర్చ (ముఖ్యే హేతువు). 

ర ఆలా వీ కర్రా! యు “మా? కాదు (గౌణ ఊళువ్ర) 

ఈ ఊొకుద్యయమనలన నెట్టి సు సుసిద్ధాంతమును సాధించుట 

= ఎందు కనంగా. ఒక్కో పాతువు అభావరూపము 

గనుక సీదాంతమును. అభావరూపముగానే యుండవలయును. గదా 



గలదు. 

కావున. 

ఏ -*క్రా యు “ఫి కాదు 

కొన్ని శ్రా? లు “పీ” కావు, య. య oa 

ఈ శెండింటిలోను 6న?" విధేయపదం బసటజే దానికి వ్యాశీ 

ముఖ్య ూతువాక్యమునందు ఈపదమున కు వ్యా_్రి లేదు, 

స లప పసిద్ధాంతేము లని OR 

3 Sen వా(డవజతే ఈయ లి | 

య - అన్ని “మూ లు “పి 

ల _ కొన్ని “కాలు “మా” 

( ముఖ్య హేతువు ం 

( గాణేతువు ) 

కావున కొన్ని “కాలు oe ఇది కోనుమయిన సిద్దాం 

తము నిచ్చును. కావున “యలలి అనునద మన కక్కజకు 

వచ్చు త్రీవాదె, 

రీ ——_ నాలుగవజత “యవి 

య _ అన్ని వూ లు “పి (ముఖ్య హాతువు ) 

వ _ కొన్ని “కాలు “మా” కావు Ley. 

శండవజతవలెనే యి జతవలనలహాడ సుసిద్ధాంత పె ప్రాప్తి కా 

జాలదు. రెండవజత విషయ మయిన కారణము లిచ్చటను వరి వరించును, 

మొదటి సీదాంతమునం దిన్తు దమన ది. 

ఎ అయిదవజత “ర యి 

ర_ ఏ “మా” యు “పీ కాదు... 

య _ అన్ని “కా లు “మా 

అప కావు ( సిద్ధాంతము ).. 

శెండవసిదాంతము బలహీనసిద్ధాంతము, '' ఈ పేద్ధాంతము 
కావున "మొదటి సీచాంత 

మునే ర గా ద. ట్ల గే (శ్రేణిలోం బనికివచ్చెడి, మూడవ 

శాక * “రయి తా ఇ | - 

| "౬ ఆజివ జత రః లి 

on ర్ం వ షా! య
ు న్ wa 

_ (మఖ్యశే హనువు). 

ల-కొన్ని “కో లుమమా! . ( గాణేతువు ) 

వ _ మ. ళ-దాి లు కప కావు (నీద్దాంతేము ) 

ఇది యో శే, ణీలోం మన నాలుగవ తి, తి పొది + లవి 

ల వ _'కొన్ని “మా” లు 

య. అన్ని, “కా”. ల 

ల = ఏడవజక ల యి 

శప 

మూ? స _(గాణహేౌతును ). 1 ' 
4 

(0౮9). 

-. (ముఖ్య హేతువు) 

( ముఖ్య హేతువు) 

ర _ కావున ఏ (శ్రా? యు (ప్ర కాదు ( సిద్ధాంతము ) 

| : జ, - శేక కొన్ని! కా? లు 

(నుఖ్యహేళువు) 

౮ాంి 

_ ఇందలీ మధ్యవర్తి పదమునకు వ్యాప్తి 

సు సిద్ధాంత మేమియు వెకలవేరదు, 

_ ౮ -= ఎనిమిదవజత “న య 9 

'లేమినే నిం దుండీ 

వ _ కొన్ని “వూ' లు “పీ? కావు - ( ముఖ్య హాతువు ) 
య _ అన్ని *కా'లు శవూ' (గాణెహాతునవు ) 

సెకారణముచేతశేీ యిందుండి సుసి వారంతా వెడల నేరదు, 

_ ఇట్లు మొదటి శ్రేణిలో బనికివచ్చెడి త్రి తి పొదులు నాలుగు, 

పనికివచ్చెడి త్రి తి నుం నె యాయికులు త ( గున్యా 

యములు - Valid ee అని పేరు పెటైరి, 

పథ మ శే, ణిలోని సుతిర్క_ముబు 

స రయర యలల్క రలవ, 

మిగిలిన మూడు ,శే,ణులలోను బెటి ఈ రొనిమిదిజతలను “పి 
లు ఉషా 

విధమున విమర్శించి చూడణ్యా నీ (క్రింది సుతేర్యములు తేలు 

చున్నవి: ధం 

రెండవ శే శ బి 

hake యరర, రలవ, యవన 

మూడవ శ్రేణి 

Pe లయ ల్యయ ల ల్కర య వ, వయవ ;ర లవ, 

నాలుగవశ్రేణి. 

 యయల్క, యరర, "లయల, రయవ్క రలవ, 

చెని 'వర్లి ంపంబడిన నాలుగు శ్రే ణులలోే మొదటి శే, ణీ సత్య 

నిర్గ వ 'ను త్త త్రమ మెన దని జ పరిప్రూర్మ న భి. యన్న పేరు 

వశ్నెను. ఇత శ, శ్రే ణులలోన్లితర్క్లము లను భా. అ శతౌర్కి.. 

కులం. వాక్య్ళోనిపరగ్థయము ననుసరించి మొదటి శే శ్రైణిలోన్సి ss 

కార్స్! వాని యోగ్యల్ ను కనుంగొనియెదరు. - 

మొదటి శ్రే, ణీలోని “యయ య ' అను రకు నిత్య 

వ్యవ హారమునందును, శా(స్ర్రాశోధనయందును మికి_లీ యుప 

యోగకరము, వ్యాకరణనియమములంబట్టి యొకానొకపదము తపో 

యొప్పో యని కనుంగొనునప్పుడును, వైద్యులు. ఒకానొక రోగమును 

దాని లకుఇమును బటి నిర ర్ల యించునప్పుడున్యు న్యాయసభలలో వాద 

విషయము చట్టమనకు లోంబడినదా కాదా యని వాదించునపుడును, 

PIRES es దొకసీ సిద్ధాంతమును బట్టి మణియొక సిద్దాంకేమున్ను 

సస రునక్ర టాక జను లీతర్క_ముే యుపయోగించుకొందురు. భా 
శ 

-హీళ్వాభాసములు APE కర్కములోం దోను పొరపాటుప జ 

కుండుటయు, ఇదుటివాడు వేయు? పొరపొటులను కనుంగొనుటయు' 

న్యాయళా; సము “నేర్చుకొనినందులక6. అ నాలాల క 



ళం 

మన న్యాయశాస్ర్రమునందువ లెనె పాళ్చాత్య న్యాయళాస్త్రమునం 

దును హేత్వాభాసములను వివరిం చెదరు, హీత్వాభాస ' మనలా 

తప్పువాద మన్నమాట. పాళ్చాత్యళా స్తానుసారము హీత్యాభాస 

ములు (Fallacies) శెండువిధములు : తర్క] హాత్వాఫ "సములు 

(Logical 1211420189), వస్తుహే త్వా భాసమలు ( Material 

fallacies), తర్క హేత్యాభాసములను చర్శ్చించునప్పుడు అందలి 

వాక్యముల స్వరూపజ్ఞూనము బాలును. అందు6 జర్చింపంబడిన విసు 

యముయొక్క జ్ఞానముతో య బని లేదు, 

గనుంగొనుటకు వినయజ్ఞన మావళ్యక ము, తర్క పా'త్నాభా సములు 

మరల అ! శేవల తర్క హే త్వా భా సములు ( Purely 

logical ), అర్ధతర్క_ ౩ హీత్వాభా సములు cpa logical). శేవల 

తర్కం హత్వా భాసములు నాలుగు, 

వస్తుహత్వాఫాసములం 

-_— 

౧,  పదచతుస్థ్యయ హేత్వాభాసము allie of four 

terms): = త్రిపౌని ( Syllogism 9 యందు నాలుగుపదములున్న 

నీ హీత్వాభాస మగుము, తి (త్రీపాదియందు పక (Minor), సాధ్య 

(Major), లింగము Middle లను మూండుపదములే ( Terms) 

ఉండవలెను, అంతకంటె నెక్కు_ డుండలహాడ దను నియమ మిది 

వణకు (6 జెప్పంబకినది. 

ఛభా'సము లేటస్థించును, ఉచాహరణము : 

ధూమ మున్నచోట అగ్ని యుండును 

పర్వతముమో6ద నరణ్య మున్నది 

కావున, పర్వత ముమోంద నగ్ని గలదు 

అనునది హేత్వాభాసము, "ఏల? ఇందు నాలుగుపదములు 

వచ్చినవి, “ధూమము అగ్ని 

గనుక, 
తి, అవ్యాప్య యే త్వా భాసము షే 211207 of undistribut- 

ed middle): తీ వాదియందలి హే పదము ( Middle term ) 

నకు పూ ర్రిమైనవ్యా _ప్రీ టా, చెనను ఉండవలె నని 

చెప్పియున్నాము, 

నుప యోగం చినయెడల ఈశ 

అట్లు వ్యాప ప్పి లేని *హితువును తీర్క_మునందు 

హాళ్వాళ్యాస మగును: _ ఊఆదాహరణము ; ం 

వనన లందజును అర 

య న Ee 3 తవు లందటును పీందులు 

: "కావున చైన్లవు లందణును 3 శె వులు _ 

ఇది. హేత్వాభాసమ్కు ఎందులకు * ఇందలీ హీతుపద 

— * హిందువులు?, 

| నా. విచేయముగ నుండుటచే దానికి వ్యాప్తి లేదు, 

_ ఇట్లు:వ్యా ప్రీ = లేని 'మధ్యపదము (హేతుపదము) . “ఉపయోగంపం 
 బకుటచే తర్కము తప్పినది. hisses ఈ Cai 
“శా వి శేషముగ ను. క 

కి భంగము కలీగనందున ఈ = _తముకూడ నభావపాక్యముగనే యుండును, శెండుేే 
ని క అ! దానికి భం క ౦ మ . లుకు. అభావరూపముగ నున్న సిద్ధాంత మేదియు  తేలశేరదు అని 

_ యిదివటకు జెప్పియున్నాము. ఈ నియమములను ఉఊల్లంఘించిన 

“పర్వత ము ఈ అరణ్యము + | 

అది మొదటి శెండు' Wet sal అ 

అనుమానము 

3. అకృమవ్యాప్టి హాత్వాభాసము (Fallacy ..1111016 

6 పక్షము 9 

సాధ్యకు (Major termనకు( గాని, 

లేనప్పుడు సిద్దాంత వాక్య యునందు 

వ్యాప్తి ప్తి కల్చించుటవలన ఈ దోవుము సంభవించును, ఆ దాహరణము ; 

process of the major or minor term) :— 

(Minor termనకు( గాని, 

హాతువాక ములలో. వ్యాపి 

రాజు లందటును మానవులు ( ముఖ్య హేతువు) 

పృజలు రాజులు కారు (గాణ హేతువు)" 

కావున ప్రజలు మానవులం కారు... సిద్దాంతము ) 

ఈ శ్రి పొదియిందు * మానవులు "అనునది సాధ్యము. సిద్దాంత 

వాక్యమునండు దీనికి వ్యా లున్న, బాతు వాక్య 

మునందు దీనికి వ్యా ప్రీ పీ లేదు. కావున నిది తప్పు సిద్ధాంతము, మానవ 

వర్షము మిక్కిలి "పెద్దది. అందు నొకవై పు రాజువర్గేమును, మటణియొక 

వైపు ప్ర జావర్టమును ఒకరిని ఒకరు తగలక యుండవచ్చును. . కావున 

నిద్దజును మానవులే, 

కాని ముఖ్య 

= ర అభాసహేత్వాభాసము (Fallacy of negative pre- 

mises ) : వా ాతువులలో నొక్క యభౌవవాక్య ముండిన సీద్గాం 

పాతువాక సము 

యెడల ఈదోవుము వచ్చును. ఉదాహరణము: _ 

పాందువులు కె స్తవులు. కారు. ఆ (లూ నః న. 

మహమదీయులు a స్టవులు కారు 

కావున హిందువులు మహమ ్రదీయాలు ్ 

ఇందలి ఊశ్యాథా సము స్పష్టము. కెండుహే హూ భేవాక్యయుల 

అభావరూప ము అయినందున దానివలన 'హీందువులకును మహమ్మ 

దీయులక్రును గల సంబంధము బోధపడ'న్తేరదు,. 

- అను 
ఇల అ  అర్థతర్క_శే హీత్వాభాసములు ఆజువిధములు $=. 

౧) న పదార్థ సంళయే ప్వతాభాసము (Fallacy of equi 

vocation y మ ఒక పదము నానార్థములందు " నుపయోగించినందున 
ఈ దోవుము సంభవించును. ఒక దము రైెండర్గములందు  దర్భ్క_మునం 

గానవచ్చిన న నది శండుపదము లనియే వర్తమ. ఇ టి టిది పదచతుస్థ్యయ 

హేశ్వాభాసముయొక్క రూపాంతరము, ఉఊదాహరణము : : 

మనుమని జంపీనవాండు దండనార్తు డు 

ఉరిశిక్ష విధించిన స్యాయాధీకండు' ఇ మనుష్యుని జంపినవాండు. 

సు కావున్వ ఆరి వరం are దండనార్దు (డు 

ఈతర్క_మునందు శ మనుష్యుని జంపీనవాండు 9 ఆనుప పదము 

ముద నాక ననాద శొకయర్థమందున్కు రెండవవాక్యమునందు మణి 

యొకియర మునందును వాడ (బడినది. మొదటి వాక్యమునందు దానికీ 

egy sah ము లేకుండగను ~~ 'జంపీనవా(డు? 



అని యర్థము, రెండవ వాక్ళయునందు అట్టయర్థము. లేదు, ఇట్లు 
శెండర్థములు హాతువునకుం గలుగవచ్చును, సాధ్య మునకు గలుగ 
వచ్చును. - సాధారణముగ ఈ హాత్వా భాస ము మతే సంబంధ మెన 
చర్చలలోను, కోర్టు తే గాదాలలోను వచ్చుచుండును, 

౨. వాక్యార్హసంశయ "హొ త్వా భాసము (Fallacy- of- 
amphibology ) :— అన్వయమునందు సంశయము గలవాక్యము 
తీపాదియందు నుం జెనేని యీదోవము సంభవించును. ఒకానొక 
వాక్యమునందు కార్తృపద 'మెద్ది విధాయక్షపద మద్ది యని సంశయము 
కలుగునట్టుగ వాక్య ముండయగూడదు, 

3, సంయోగ ఎ-త్య్యభా సము (Fallacy of composi- 

tion y:— పదాంతర్షతములై న యొుక్రొ)_క వ్యక్తి నిగుజించి మొదట. 
జెప్పి, మరల నాసిద్దాంత మా వ్యక్త కల. కన్నిటికిని గలీపి'చెప్పుటవలన 
ఈ దోపుము పాప్తించును, 

యడుగలపొడు వుగలవి ” 

యింటిలోని 

యన్న వాక్యమునకు సాధారణముగ, | ఈ 

మ్రుతి వాసము పదియడుగుల వాడువుగలది” యని స! 
మొదట నీయర్గమునందు వాక్య ముచ్చరించ్చి పీవప * ఈ యింటిలోని 
వాసము స గలీసి పదియడుగులవొెడువు * యని యర్థము చేసిన 
యొడల. దప్పక సిద్దాంతము తప్పిపోవును, 

ర. విభాగ పీత్వా భాసము (Fallacy of Bites 
సంయోగ 4 ఎ"త్ట్వభ "సమునకు నిది తల్మక్ర్ ౦దు. 
పదమునకు నందలి యన్ని వ్య క్రులసమానా, మని సరకు జెప్పి పిడప 

నాపద మొక్కొకవ్య కి కి సంబంధించిన దని a చేయుటవలన 
నీదోనము సంభవించును. 

ఎ కాకుహోా బాత్యాఫాసము (Fallcy of Mats 
మిటలోడువారి 

(వొవ్రీంచును. అ టొకప్పు డ్ కయర్థము, మణటియొకప ప్పుడు. ముతీయొక 
యర్థము చేసినయెడల. ఈ పు సంభవి౦చును.. “పెద్దలతోడ 
నబద్ద మాడలహాడదు ? అన్న వాక్యమునందలి “ఇద్దలతోడి అనుపద 
మును ఒత్తి యుచ్చరించినయెడల దానికి  పెద్దలు- కానివారితో. నబద | 

% | మజచియో, తేప్పిం దియా, మటీయొకదానిని 
సంభవించ్లును. 

రము, 

మాడవచ్చు.' నని తాత్చర్యము కావచ్చును, 

అ, ఆలంకారిక శ 

of speech ) :— కావ్యాదులయందు నలిశయో క్యాదులకం - 
బడు హేతువులలో నచేకములు శే హేత్వాభాసములు; వంట 

వస్తుం ము ( Matetial fallacies ). 
విధములు త —™—™— [. 

4 నో 

+ ఇ ణా =. 

(౧) ఊపాధిసహ్త 1 

accident ). 
ప లీ | 

“ఆ ఉపాధిరహిత శే హేళ్యాధాసము. ౮ The. Converse 
fallacy of accident. ). 

ey 

ములోని 6 తెచ్చినవస్తువు లన్నియు ' అనుటలో కప ye య 
మ లేదు, 

“ధ్యా యింటివాసము లన్నియు బది. 

మొదట _నొకానొక 

యాుచ్చారణ భేదమును బట్టి. . వాక్యమునకప_. అ 

"పెద్ద పె పెద్ద ప 

పొత్వా భాసములు ( 21120165 of figute ' 

వీడు 

హీశ్వాభాసమ్లు. (యం flay, of | 

చుటు" 

ధానికి మొడటిది హేతువు జెప్పీనను ఈదోస. మగును, 
చ Te వినాశము లేని దగుటభే? మ యిందుల తపు. 

లొ 

ఈ కండు “హత్యా భాసములును సంబంధము కలవిగాన కలిపి. 
చెప్పబడును. మొదటిదానిలో సామాన్య నియమమునుండి వి కేవ. 
నియమము. సంబంధము. లేనియుపాధితో (గూడ సాధింప (బడును, 
శెండవదానిలో దానికి వ్యతి రేకముగ వ్యాపారము జరగును, 

_ఉఊదాహరణము ? . 
నిన్న దెచ్చిన వస్తువు లన్నియు చేయడు తిన్నావు 
నిన్న పచ్చికూరలు తెచ్చి నావు 

కావున చేయడు ప ప Wie 

ఈ యుదాహరణమునందు “పచ్చి” యను నుపాధి. నిమిత్త 
మాత్ర, ము, దానితో తర్య్మ_మనకు సం బంధము లేదు, హేతువాక్య 

న్న 

(ప్రతిమానవుండును తనమతేమును అభివృద్ది వేయవలెను... 
మాజి ,నే టు మానవుండు . అ వ్ర 
కావున మాబ్ సేటు తన యధికారము నుపయోగపటిచి తన 

మతమును అభివృద్ధి చేయవ లెను 

అనునది సౌత్వాభాసము, మాజీ సేటు మనుష్యు( డేనను 
న్యాయము చేయుటకు నోకయధికారము ఉపాధిగా గలవా6ంచు, ఆ 
_ యుపాధి'సహితుని ఉపాధిరహితునిగా నెంచలహాడదు, 

అన్యుని గ తితోం గోసినవానిని శికీ ంపవ లెను 
డాక్ట్ర రు అన్యుని గత్తితోం గోయును 
కావున డాక్టరును ళితీంపవలెను . 

అనునదియు నిట్టి హేత్వాభాస మే, 

we అసంబద్ధయే బాత్యాభాసము (It¥elevent conclusion)!_ 
ధృతి జతో, hel బుజువు చేయబోవు దానితో), సంబంధము లేని 
పా తా. హప్య్వటవలన నీ దోనము సంభవిం దును. బట్టి దోషము 

వాది ప్కతివాదులు గ ర్సకాలమ 
క. తుదకు తౌము ేనినిగలించి వాదించుదున్నా రో దానినీ 

sh 
పలము లేని సోవోలో వాదించు వృడర్శకు నిది యాధా 

6 మంచిశేసు- కానియెడ డల -నెదుటిప్లీడరును. తిట్టు" అని 
యింగీ షులో సామెత కలదు, అది దీని కుదాహరణము, 'చాదములో 
లువ లేక (ప్ర తిపక్షుని, వానితండ్రిని. తిట్టుట యో "ye 
సముయొక్కొ యుదాహర ణమ : 

౪, ఎ అన్య|ోన్య్యాళ శయ హేత్యాభాసమ (Petitio Princi- 
pili ) + — బుజుపు చేయవలసీనశి సదాంతమునే 1 హాతువుగా గృహం 

మొదటిదానికి రెండవది. హీతువుగం జెప్పి, మరల రెండవ 

“అత్త 



నింప గా క 

వినోళశము- చెందక పోవుటయుం ఇాళ్వతముగ నుంశుబయును సమా నార్థ 

కములు. 

(గృహించినా౭డు. ఇట్లు పరా్యాయ పదములను సృయోగించి సీద్ధాం 

తములను సాొపింప(జూచువా రలదటును ఈ దోవుమునకుC బాతులు, 

6 ఈపని "నేను చేయయహాశదు. ఎందులకు? అది తప్పు గనుక, అది 

తప్పని నీ కెట్లు తెలియును అది చేయంసాడ దని శే వెలుంగు 

దును గనుక అది తేప్పు? 5 “క్తి ) మహావివ్షువు “అందటు. దేవతలకం శె 

గొప్పవాండు.. ఎందులకు ? విస్తు ప్రురాణమునంధుం చెప్పబడినది గనుక ; 

లి గ్థి i అందు న కేల హ్ సయున్న ది (శ్రీనువోవిష్తువు ల అకా 

గనుక) అన్న నాదములు పర స్పరాశృయదోపదూపితములు, ఈ 

దోనమునకు సిద్దసాధనము అనియు చేకు పెట్టవచ్చును. 

ఎ, అసిద్ధ బాత్ళాభాసము ( Tee Fallacy of the con- 

sequent ) : "హెతువాక్యములకున్వు సిద్దాంత వాక్యములకును ఏవిధ 

మైన సంబంధమును. "లేనప్పుడు ఈ+ క Ee 

ఆంధ్ర దేశము గొప్పది 

త్రవర్తి. 
“కావున చందృను శ్రుడు ఆం ధు (శు ' 

ఈ దోనము సెరూప ముగ నున్న ie గనుగొనవచ్చును 

కాని (క్రిందిరూప పమున నున్న కెను(గాొనుట కోపము, | 
| ర్న 

ప తివా(గును 
౩ స్మ 
సజ్జనులు సుఖులుగ నుండెను వు 

కావున ,ప 

సుఖమును గోరును 

ప్రృతివాండును "సజ్జనుండు 

—_ హాతు విపర్య్యాస “కూ'త్వాథ సము ( The Fallacy of 

the false cause ): _- తగివామోొతువులు లేనిదే యొకకార్యము నక 

నొకవస్తువు గాని, వ్యాపారము గాని “మాత్రు వని యెంచుట. తోయ 

చుక్క_లు . భూమిమో(ద శుఫెశుళములకు6 గారణ మనుకొనుటయు, | 
జ Concomitant absence—_వ్యతిశేకవ్యా_ి క్ష్ తుమ్ములు కార్యవిఘ్ననూచదకము. లనుకొనుటయు దీనికి 

హరణములు. 

నొన్ని సమయములయందు( బ బబ, త్యుత్తే త్తర మిచ్చుటకు వీలుగ  నుండదు, 

నీవు నీ తల్లిని, కొట్టుట టా ధ్ అను 

అని జవాబు చెప్పినను, 6 ఆఉచఎేదు”' , అని 

నిచ్చును, _ 

జాలండు. క క es 
జు 

కావున తౌను బరుజువు చేయవలసినమాటయే మొదట 

యితర వి శేష. యలను “సటీంచియు “తర్కము, 
శబములయొద నాయంబనకును, 

© ఈ 

పారిభావీకి 

స ల Terms ), స ఫసర్ aes ఇరువదవశ తొ 

tury English Marathi Dictionary ) హూడ 

. Connotation—ధరార్థము గు 4. అచేకప ప్రశ్నే తాప భాసములు (జిం of many. 
questions ఎ కొన్ని ప్ర కలు కలీపి యొక్క ప్ర ప ప్రశ్నణా నడీగిన6 

(ప్రశ్నకు “అవును? 
"చెప్పినను విపరీతొరము. 

శ అవును) అనగా నిదివజుకు కొట్టుచుంటి. నని యరము, 

“లేదు? అనిన ఇదెవణికు కొట్టు చుంటిన్సి ఇంకను కొట్టుచున్నోను |. 

అని యరము, “తెలీవిగలవా( ర యనం ఈ మర ర్శమును కను(గాన్సి 
శీను చేన్నడును మూయన్యును కొట్ట లేదు * జ జవాబు చెప్పల 

. ఎచ్చామిన్) ae వకీళ్లు ఇట్టి Copula—_సంయోజకప దము, AMS) సంయోజకయు 

Gonversion-—_పడపరివ. రన నము, 

అను నూ నను 

త్రశ్నీలు వేయుచు, 6 అగును, లేదు ? అని జవాబు చెప్పు మనీ 

బెదరింను చుందురు. 

ఇంత వణకు వ్యా పిసాధకానుమానమును (Deductive rea- 
soning ) గులీంచి చెప్పీ తిమి, , వ్యా పి సాధ్యానుమానమును (Inductive 

reasoning y. గుటించియుర బాళ్చాత్య న్యాయశాయ్ర్రమందలి 

న్యాయము” అను 

( కొ. నేం, ల. ) (/ 

పదములు 
వ్యా _ఫ్రీసాధకానుమానమునుగుటిం చిన పారి భాషసికపదముల నీ 

శ్రీంద నిచ్చెదము, ఈపట్టిక తర్క_కాస్త్ర సంబంధమైన పాశ్చాత్య, 
పొర ల Fa poe చూచి Pris pees 

> (Glossory 

ప్లౌంగ్గ మహారా స్ట కోళశమును (Pr0, Ranades Twentieth Cen,, 

నుప ౫హూగిం ది 

నాము, కొన్ని, యింగ్లీ షుపదములకు 'శాంగడు మూడు పరస్యయ 

పదము లీయ6బడీనవి, అట్టియెడ నీయనుమూన వ్యాసమునందు నుప 

యోగిం ప(బడిన పర్యాయ పదము ముదటనూం మనిగిభీన ప 

ములు తరువాతను .చా Cab aaa 

Affirmative భావు విధాయక్క అ అస్తిత్వ బోధక 

క proposition — భావవాక్య ము 

Between the horns of the dilem 8 వికల్ప జాలబంధము 

నందు, ఉభయ సంకటములో, ఊభయతేః ఏాళా రజ్ఞువు 

Casuist—ఢర, కానీ, తర్క పృవణుఃడు 

Categorical proposition —_2d¥\ ఈ ఇ Dp నిశ్చ Sul రౌ కము 

(002011510%_సిద్దాంతము, నిగమ నము 

Concomitance— సాహ చర్యము, సహ భావము 

ల 4  Presence— అన్యం వ్యాపి 

గుణసూచకము, జాళ్యర్థ యు సొనూ 
1 . న్యాభ్లిధానము 

Connotative—_జణబోధక ము, జాతివిశివ్ష స్యవ్య కి క్రి బోధకము 
| Contradiction —పరస్సర వై వెరము 

((౦1014106017-__పరస్పర sas 
asd పరీవ ర రనము ని చేధవ్యవస్థాపన 
Contrariety—3 రమ్ము వె ఆక 
Contrary—వై ర, విపరీత 

be ప స! ర్త న 

5 ఊరేళ్ళవి ఛేయప రీవ _ర్హవము 



. - Zz న - 

,4 pe Se: + లోకి [| ప వ ఇ .. 
థీ అ | 

* + ఇ అ శ | 2G oa . శ త “ జ అ ఇకో కాకి 2? క ఇయు ~~ ఇ ॥ 

Beceptive reasoning -—ఛలము 

Deduction—నిగమనానుమానము 

 Deductive Log క్ర0—వ్యా షీ పిసాధకానుమానము, నిగమనవిద్య 

Defective 5110815200. దు హ్టైనుమా నము 

Denotation—సంఖ్యార్థము, వ్యక్త గర్ణయు Tr ee 

Destructive Dilemme—_నిషే వధాత్ర క కవికల్పము 

Destructive Sorites—-ని సధాతే శ్రి 'న్యాయశ్చం ఖల _— 

Dialectics—తర్క_ శాస్త్రము 

Dictum de Omni et న న్నే దేక 

Differentia—వ్యావ ర రకము 

సిక్రా వై. 

Dilemma. -ావికబ్బ జాలము 

Disjunctive—వె క ల్పీకము 

Distribution -of terms—_పడములకు వ్యా ప్రీ 

Exceptive proposition—- అపవాదక ప తిజ్ఞ 

Exclusive proposition-—_నిరాసక' ప్ప తిజ్జ 

Extensive syllo3ism—విస్తార కానుమానము 

Fallacious reasoning—తరా్క_ భాస, దుస్థ్రతేర్క_ము 

పాత TNE గృహస్థానములు 

Logical—_తర్క-ే bas 

Semi Logical—అర్థరర్క_ “కూత్రువు 5 మి శృ హాతువు 

Material —_వస్తఘేును, వా సప హేతువు వ్యాష్యా 

భె'సము 

Ampbiboly—వాక్యార్థసంక్రయాహాతువ్రు సందిగ్గార్గత 

ద్వ్యర్థకత 

rerun సు తావు 

Four terms —_పదచభుస్త్థ య హోతువు 

Undistributed middle —_అవ్యాప్యహాశువు 

] 111010 01201... అ కృ ముసాధ్యవ్యా_ప్టిహీతువు 

1111010 Minor—6©క ర్రనుపకవ్యా ప పీహితువు 

బాతువు 

Equivocatidn— పదార్థ సంళేయహే కువ్ర 

Negative premises —అభావే 

Ambiguous terms—వాక్ ఛలము 

Composition—సంయోగ'తువు 

Division—విభాగషొతువు . ౫... 

Figure of 950660. .___అలంకారిక హా పూతువు 

Accident—ఉ పాొధీసహీత హేతువు, సోపాొధిక "హితువు 

Petitio Principii అన్యోన్యా క్ర క యే హైతువ్రు సిద్ధ 

సాధ్యము, ప్ర, ప కర ణఇసమము 

Tomplex AME న ప్రశ్నే క్ తువు. 

Irrelevant న పటు. 

Consequent —అసిద్ధ మే తువు : 

False SR TR హాళువిపర్యాస సేతువు. 

| Figure—_( త్రిపాది) శ్రేణులు, అనుమానవాక్యప్రృకారము = 
Hypothetical a పేక వాక్యము 

Immediate lnference—_సాకూ దనుమానము - ida 

మానము 

Induction వ్యా న్తీపాధ్యానుమానమ శ స్ గ్రనా? ఆగమన 

(అనుమానము ) 

Inductive Logic—వ్యా క వివాదము, వ్యా ప్రి న 

1మ06128206-__తర్క్ట్లము, అనుమానము 

Law of inference — "న్యాయము, నూ (తము 

an Identity —౨ఏకార్థక న్యాయము, తొదాత్శ న్యాయము 
5 Contradiction—పరస్పరచై రుభ్య న్యాయము 

99 Excluded middle — తృతీయపమో భావన్యాయము, 

ముధ్యమని రాస న్యాయము 

1.0816_.తర్క_ శాస్త్రము, న్యాయశానస్త్రము అన్నీక్షీకి 
Logiciarn—శార్కీ_కు(డు, నె యాయికుండు 

Major premise—ముఖ్యే బాతువాక్యము, ఉఊదాసరణము, వ్యా ప్రీ 

_ వాక్యము, అనుగమవాక్య ము వ్యాపక ప్రూరా్యావయవము 

Major term సాధ్యము వ్యాపక పదము 

Mediate inference_—__అనుమానము 

Middle term —__లీంగమ్మ్ఫు హోతుపదమ్ము మధ్య పదము 

Minor premise—7fాn హాతునాక్యము, హేతువాక్యము. ఉప 

నయము, వ్యాప్య ప్రార్య్వానయవము 

Minor 1600--- పతకము, వ్యాప్య పదము 
00615___తర్క్హములు 

Negation __అ భావము, నిషేధము, 

Negative —_అఆణావ (పదము, వాక కన 
౨761910 2._-రూపపరిన _ర్రనమ్ము 

విరుద్ధ (పతి షేధము 

Opposite ET ను 

Opposite term —_ఏరోధిపదము 

Opposition —3ై రము విరోధము, విపతుత, 

Opposition of proposition—వా¥ విరోధము 

Particular 0200051402 ఏక దేళశికభాక సము 

(ప్కతిమేధము 

(ప్రృతివర్త క నమ్ము వ్యాష్యవ వ్యాపక 

ప్ర్రతియోగము 

| Predicate —విధేయము 

Predication — విధానము 

Premise —. హాతువాక్యమ్ము స్విక ఖీ వాక్యము 

వకం9051ట0మ-ఎవాక త్రము 

Quality of. a proposition—_వాక్ళరూపము, స్వరూపము 

Quantity of a proposition —వాక్య న్యా ప్తి 



Ratiocinati0n—తీర్క_ముు అనుమానము . mre 

Sorites—న్యాయావలి కో న శర 

Sub-altern—_౪ఆభె సవైరి. is Ee 

Su b-alternation——« భాసవైరము 

౨1౦0-60 ontrariety —& ంచిదె దై షర ము 

Subject —¥ ర రప పదము 

PWN, (త్రిపొది, తరము, అనమానవాక్యకు, 

త్రీ శ్రవయవి. 

న. జ 

Universal proposition—సౌర్వ్య దేశక, సర్వవ్యాపి? సర్వగత, 

సార్వలౌకిక ( కలా ) 

అనుము ఓ ( 1౦110039 పు సన _ చిక్కుడుకుటుం 

బములోం జేరీన యొకజాతిమొక్క_; ఉఆలవగణములోనిది. మొదట. 

గొంతవబజుక్ు సజ్జాగ చదిని పీమ్మలు క్రీళగ సాగును. ఆకులు చిక్కు 

 డాకులవలెనే -3౩ ఊఉపదళములు గలిగియుండును. కతుల్తును 

గొంచె మించుమిం చుగ చిక్కడుకాయలనే పోలీయుండం ను. 

అనుము ఇండియా దేశమం దంతటను సాగు వేయ.6బడు 

న్్! పెక్కు! చోట్ల వన్యష్థతియందును గానవచ్చుచున్నది. - “కీమా 

లయముల పె శ ఎత్తువజకు నిదె ఎపెరులచున్నదది. 

ఇండియా దేశమే యా మొక్కకు ఆదిస్థాన మని యూహీంపంబిడు 

చున్నది. మూండువేల సంవత్పేరములకు( బూర్వ మే జనులు చీని 

నెటీగి సాగు చేయుచుండినట్లు చరిత్రృకారు లూహీంచుచున్నారు. 

ఇండియానుండియే యిది / ఈజిప్టు, పెళ్టీయా మొదలగుబేళీము 

లను pune య లా 

ండియా దేశమున. దీనిసాగు మధ్యమ, పళ్ళిమ దక్షీణభాగము 

లందు వ G _త్తీరహిందూస్తానమునం ' దక్క్కువ, చెన్నపురి 

రాజధానిలో బళ్లారి కడప,. కోయంబత్తూరు, నేలము,. దక్నీ ణా 

ర్కా-డు, తంజావూరు జిల్లా లీ సస్యము న. 

లలో ముఖ్య ములు, 
జా ణా బా 

అనుములో. చెక్కరకములు గలవు, ౫ంజలపర్ల మునుబట్టి 

వీనిని తెలుపు ఎబుప్రు నలుపు తేరగతులుగ, _ విభోగింపవచ్చును.. భోం 

చాయి రాజధానిలోను, కొన్ని యితర మ దేశయులందును తోట 

చెరుగ సాగుచేయ బడు రకములున్కు మెట్టసస్యముగ సాగుచేయంబడు 

సస వేర్వేటుగ పరిగణిం కా లన్న! 
శ్ లజ 

అనుము తొలకరిలో. చోడి, కంది, wate 

స్యములలో గలిపి సాగు చేయుట వాడుక, -సెష్టం బతు -ఆక్టిగోజరు 

7 నెలలలో ఫునాసపంట బ్రోంతలక్షు 6 మిము గటు : 0 సాగుకయుటయుం 

గలదు, a దంపవరిశేలలలో వరి వసి తో జనవరి నెలలో. దీనిని 

పాస చేయుదురు... NIE న 
క అంటు. అం న్యు శం. ఫో ఓట 7a "- = అ జా , pa 

అను ము - అనుయన 

ప్రదేశము 

గీత విలాసము 

అనుమునకు బంకగరుములును, 'గరుములును. ఆనుకూలములుం 

చేలను 33, ౪ వాళ్లు దున్ని నాగటిబాలులో విత్తులను- అడుగున 

కొకటిచొప్పు న వేసి కప్పవ లెను, ప ల్యేకముగం. జల్లు నెడల ఎకరము ల - | రం 

| నకు ౧౬-౨౦ నేర్గ విత్తులు పట్టును. ౫9 ౬ నెలలలో . పంట ఫూర్చి 

యగును, సామాన్యముగ కోల. ౬౦ కుంచముల యనుములును.. ఆర 

బండి బోత్తును అగును, 

అనుపచేని కొకివిభమగు పేను తీజచు పట్టునుండును, గొంగళి 

పురుగులును ఒకొక ప్పుడు నష్టమును క గలిగించుచుండును. 

| ఇతర పయర సస్యములకు వలెనే నీనికిని ఫూంతకాలమున మబ్బులును, 

"లేమశాలియు. బతికూలము, అనుములు మను ష్యులకున్వు పకువుల 

కరనుగూడ ఆహోరముగ నుపమయోగించును,' సా'తోళించిన యనుములు 

చాలచోట్ల అంగళ్ళలో వక్క యింప(బకుచుండును. 

లోని గింజలు, కలల ఖ్ ము 

పచ్చికాయల 

అనుపగు న! పశువులకు 

మంచిదాణా. అనుపబొత్తు పకువులకు( చ్చి యము, 

అనుముల యొక గ్రాయు, అనుపబొత్తుయొక్కయు సృథక్కరణ 

మో కి ౦ద ఏవివరీంపంబడును, 

అనుములు అనుపబొెత్తు 

"లేవు FU ౯౯౨ 

' ఆల్బామినములు ౨౧.౩౫౨. ౧౩.౩౯౬ 
కర్చనో జ్ఞనితములు 42.౨3 . ౪౩౨.03 

చమురు. _ ౧.౨౨ 3,829 

మ ౬. 2 ౧౬.౧౭ 

బూడిద ౪,౦౧ ౧౩౨.౭౮ 

అనుము పశువుల మేంఠకొఅకుం బ్ర, ల్యేకముగం “బించ(దగిన 

సస్యములలో నొకటి. హు ల దీనిరొట్ట ప శృ సము, ఇందు 

నూటికి ౦.౭౫4 పాలు న,త త్రుజనియు,. 0. ౧౬ ట్ర స్ఫుర త్పంచామ్లు 

జనిదమును, ౦. Xe పాలు పౌటా సును గల వని లెక్క. చేయబడెను, 

అనుములు నలుగంగొట్టి నీటిలో సానచేసి నయొడల నొక్కా 

కప్పుడు ఉదజనయనికాన్లుము. (Hydrocyanic acid ) అను వివ 

ద్రువ్యము జనించు నని డాక్టరు వెదరుగారు కకం నీరే, 

సనో, జో) 
అనల ంక అ పళ్చిషనోదావల్లా, తాడేపల్లి 

గూడెంతాలూకాయందలి జమిక దారీ గా మమా, జనసంఖ్య ౧౮ ౮౯ 

(౧౯౩౧). or RE న య్య 

'అనుములుకొ ౦ డ --- ఇెల్లోరుజిల్లో 'కనారితాలూకా 
యందలి జమోక చార్తీగా గా మము, జనసంఖ్య ౦ 0 (౧౯౩ ౧). 

అనుయన ౦ కీ విల్లా న ము - — =. భొవ్తట్ట్యోకమన 

సంగీకళా ప్ర గ్రంథము : సంళ్కకతూ.....:.. I, న్ 



అనుయాయి-అనులోమము. 

అ ను యా ౦3 - =  ధృతశామ్ట్రని నూర్దురు పుత్రులలో 

నొక్క_(డు, | 

_అను రాజి (అనుజార్తీ) — లేబానకా చేశము 

నందలి యనాగరకజాతి. వీ రించుమించుగ ౨౦,౦౦ మంది యున్నారు, 
వీరీలో నెకశాఖవారిని శంనీ లందురు, వీరు “శంస్? ను (శంస్ 
అనగా సూర్యుడు బూజటింతురతు, దీనినిబట్టి విరు ఈరాకా దేశము 

నందలి శియాధర, మునుండి నూరో న్రినాసనము గృహీంచి రని తెలియు 
చున్నది. ఉత్తరమున తర్తోయావజకు వ్యాపించియున్న సము ద్ర 
తీరమునమ్మాత్స మే వీరు నివసే ంచుచుందురు, దీనికి తూర్పువై పున 
యా. యున్నది. దీనినుండియే వీరి కనుజారీ లను పేరు 
వచ్చినది, * అనురాజీ* యనుపదము * అనుజారీ ౨ కీ అప ఛ్కంశ మే 
యైయుండవచ్చును, - ఖల్ వాయీా, కంసాయ్యి లా. యని 
పిరికి మటిమాడు "పీ పర్లు కలవు. 

అనురాజిలకు రాజు లేడు, నేంటివజకు వ్ల రెవ్యరికిని లోంబడి 
యుండలేదు. తమలో పరస్పరవిరోధములః వచ్చిన దామే వాటిని 
బరీన్క_రించుకిందురు. అటే 

అనురుద్దు(ఢు — పాలీభానలో గ గ్రంథడుల్యుకచియిం 

చిన ee! hin ఇతే (డు కాంచీప్రురమున జన్మించి Wiel 
హాథమిక భాగమును లౌద్ధభికుంవు? అచ్చట"ే రడ పె నని “ సద్ధమ్ల 

(పరమాత్థవినిచృయము అను గ (గ్కంఢములవలన( దెలీయు 

మ ప లీ 
అటుతరువాత బౌద్ధమత వ్యాపనమునై తిరునెల్వేలి తంజావూరులక్రు 

పోయి. యచ్చట గొంత కాల ముం డెను. అటుపీమ్ల: ఎ నతండు సింహళ 
మునకు బోయి అన్నటి “ఉత్తర మూల పన నందలి 
స్థంిరుంలో నొక్కాండుగ6 జేశెను. అనురుద్ధశతక మన్నుగ్కం 3 'ముఈత 
నిని క ఉపస్లవిరు నిగ 'చేర్కూను చున్నది కాని 6 సద్దమసంగహాము ) 
నందును మటీయితర గ (గృంథములందును ఇతడు (జేరు!  (స్థరిడుల' y| 

డనియే శ సిర్కొనంబకీయున్నాండు 

ఈతండు పాలీభామలో 6 అభిభమ్థాత్హస ంగహము  *ప్ప పరమాతవి 
నిచ్చయము * 

సంస్కృత గ, ంథముకూడ ఈతండు రచియించినచే యని చెప్పుదురు, 
' వీనిలో. 6 అభిధమ్మాత్ధసంగహము ను లండను 6 పాలీ కెక్ స్తు సాస 

యిటీ” వారును క్లతకమును కలక్ష శ్రా. “ బుద్ధిస్టి క్ష్ 'పెకొస్ట సాస 
_యిటీ) వారును. ప ప్రకటించియున్నారు, 

G&G shh క్ర్స 

అనాలా నని. యూహీ అంట నల £ 

| భార్య. మహానాగుం డళోకద క (క్రవర్తి కి సమకాలీను డని 

| దురానరణము కలది. తన పతి యు 

కమ క ప అత (శు ee నాయకు డయెను, 

కాని కలియుగమునందు నవియు నిషిద్ధము లే, ఇప్పు డమలులో న ను 

A) 

“ నామకూప పరిచెదము ? షః గం: ములను ల 
యించెను. బౌద్ధముతేము నకు సంబంధించిన “ అనురుద్ధశతకము ' అను 

కంక చెక్కు_వవార మని ఇెప్పుకొనియెదరు.. 
| దక్ము_వవా రగు చ్రాహణులయింటి ఆండుప్ిల్ల లను చేసికొందురు.. తేమ 

క స్ఫుకేకయ పదునొకండవ శతా. 
బ్రికడపటిభాగమున చేర్చడిన దసటచే" ఆసంఘారానుమునకు "సంబం 
ధించిన అనురుద్ధుండుకూడ క్రీ 3 స్తశకము పదునొక ండవ కశాద్దీఠరువాత 

అమలు "ఆపని నింహళ'దేశేస్టు రాజైన మహోనాసని 
చెసె ప్పెదరు, 

నింహళేమున భారా, మును వ్యాపీంపంకేయాటకు నీమె పాటుప పడను, 
ఈమెకు ొద్ధరుకజ్ఞాన మధికముగ నుండెను, ఈమె ఆండుబిడ్డ పేరు 

ఈమెకు బౌద్ధమత మునందు. గల విశేవ జ్ఞానమును 
బట్ట సంఘమిత్ర యీ మును “ ఆచార్య ? యని పిలుచుచుం "డెను. 

సంఘమిత్ర, త, 

౨, సింహళ పతియెన కొ రొంగ రాజు భార్య, 

కొొరాంచగుని ఫ్ర తు (డస 
తిష్యున్తి నలుగురు ఉప పతులను విషము సెట్టి చం పెను. లు 
రాజ్యము చేయు చుండగ నీమె మజు6ది Wiss: డన కాలక కంఠిష్యుం 
దనువాంణతు తిరుగంబసి యూ మెను చంపి రాజయ్యెను (కవూ కయ). 

అనులు ఈ వేదకాలమందు పరుష్షి ను నున్న. 

జనులకు య బిర. 

' అనుళోమము (అనులోమ వివాహము) __ ఎక్కు 
వజాతిపురుషులు తీక్కు_వజాత్ని స్త్రీలను వివాహ నూడిన నది అను 
లోమవివాసహ మనిపించుకొనును, (చాహణుండు త్న త్తి య 

దృషస్ర్రీలను కత్తి యుండు వైళ్యళూద దృప్ర్రీలను వైశ్యుండు 
any నివాపో మాడిన SIR hos: మగును. దీనికి 
విరోధశబ్దము “పృతిలోమవివాహ మనునది, త కష్టా వజాతి ప్రభుషులు 
ఎక్కు_వకాతి ప్రీలను సెండ్ చేసికొనుట (పృతిలోమము, హ్ందూ 

వైశ్య 

భధ ర్షళ్యాస్త్రమతేమున ప ప్రతిలోమవివాహములు ఎట ల ప్పుడును గర్హి త 
ములు. అనులోనువివావాయులు వూర్య్వయాగములయందుం జెల్లి'న నవి, 

న 
pen Lhe కోర్లువారిచే సొప్పుకొనంబకిన “హిందూ స్త 
ప కారమును అనులోమ్సు ప్రతిలో వివాహము లన్ని యు నిషిద్ధ 
ములే. ఆచారము ననుసరించి యేజాతివా రాజూతిలోచ్చే వివాహము 
చేసికొనవలెను. అట్లు వేసికొనక మటఠీయొకజాతితో సంబంధము. 
కలుగజేనికొన్న యెడల నా' వివాహము చెల్లదు; అన (౫ వ్యవహో 
రము కోోర్ట్లునకు నచ్చినప్పుడు, కోర్టువా రట్టివాసక శ్రీని దానీ 
గను, ఆ దాసీప్ప కు శ్రుులుగను శవించెడ ర్య 

ఇట్లు సామాన్య ముగ a పృ తిలోనువివాహము లిప్పుడు 
లేకపోయినను ఒకవిధమైన యనులోమ పద్ధతి యిప్పటికిని. హిందూ 
దేశమునం దున్న ది, బంగాళ దేశమునందు బ్రాహ్మణులలో కులీనుల్ఫు 
చేకీయులు మొదలయిన "భేదములు కలవు, వారిలో కరలీనులు అందజ 

వీరు తమకం కం 

ఆండుపీ ల్లలను వారి కీయరు, అశ నున దేశమందు మధ్యులుః లింగ 

ధార లయిన ఆరాధ్యులు, CN మితర బ్రాహణులకం"శు నెక్కు_వవార 
మని కాయబోలు సా స్థా రట్రావాణులయింట్ తు వివాహ 
మాడెదగు. కాని శన యాడుపడుచులను స్థార్తుల కీయరు, కావున 



రల. క సయ - అను లోను ము. 

నిది తపం శేర్చడిన యొక విధమైన అను 

లోమవి వాహవిధానము | 

వేబువేబుజాతులవారిలో నిచ్చి పుచ్చుకొనుట నిషిద్ధ మైనను, 

ఒక్క జాతిలో సే పెక్కు శాఖ లున్న చోట, eds pn 

వా రాశాఖలో నే సంబంధములు చేసీ సికొన్నను, తభ ళన. యొక 

శాఖవారి మజతయొక శాఖవారీతో సంబంధ బాంధవ్య ము చేసికొను | 

నాజారము హీంచూదేశమునందుం గలదు, బ్రాహ్మణులలో బుగ్వే 

దులకు యజా క్వేదులకో సంబంధము లవిచ్చిన్న ముగ జేశమం దంతేటను | 

(ఆం ధ్ర, ధ,దేశమునందుగరాడ,; జరుగసచున్న వి. వెబనాటివారికి 'తెలగా 

ణ్యులకుగూడ "పెక్కు చోట్ల ఆకేపణము' లేకుండ వివాహము లస 

చున్నవి, నల కాల ఆంధనై దిక ర్రుహ్మాణులకును 

బాొందా నాగపఫురమువై పున బంధుుత్వము కలీయుచున్న ది. "స 

నర్యంతర్లత మైన ముంగొండ అ గృహోరమునుండి వెడలిపోయిన వేంగి 

నొటి యాం ధృర్రెహ్మణంల పెక్కు_కుటుంబములు కాశియందును, మధ్య | 

పరణణాలో బహాణ్ యను గామమందును నివసించియున్నారు. వీ 

రందటును Pees షు లతో సంబంధము చేసికొ నుచు, జబాలభెగ 

మాం భ్రమ మజచి,మహారాష్ట్రిచేవ భానులతో సంచరించుచున్నారు, 

కాశిలో విద్వత్ సీంహమని ఖ్యాతింగాంచి కొలందికాలము క్రిందనే క్ి 

శేషులె న మహామసోపాధ్యాయ గంగాధర కా స్త్రీగా కట్ట యాం © 

"లే, మనదేశీమునం దాటు వేలనియోగులకు, పాకనాటినియోసలటు, 

మధ్వ్యులకు, నోలన్ొ ండ వ్యాపారులకు, ఆ రాధ్యులకు నచ్చటచ్చట, 

- అప్పుడప్పుడు బాంధవ్యము కలియుచునేయున్నది. నియోగివైది 

కుల కంతేగః 

బొత్తిగా లే వని చెప్పుటకు "వీలు లేదు. అమే రాజులు వెల 

మలు, కమ్మలు, శెడ్లు, తెలగాలు మొదలయిన జాతులలోని యుప 

శాఖలలో నప్పుడప్పుడు వివాహములు “జరుగుచునీయున న్నవి, కావున 

సప్తగోదా 

గలియు౨ _ లేదు 3; గాన్ని ఆట్లి సంబంభమూలును 

 నుపశాఖలలో వివాహములు 'జరగుటకు నాబారముయొక)_ యభ్యం 
తీర చుపుయు లేదు? ధర రృ శాయహ్రమయొక్క_ మ ప. మెను 6, . 

దును. "లేదు, 1. ఆయా యుపశాఖలవారికిరి- గల స్యాతిశయభావ మే 

యిందులక్టు విఘ్న కారి. ఒక కేసులో? = _స్టవమతే మునుండి హీందు. 

వుగా మాలీన కూడ్నస్ర్రీని ఒక కా ద్రూడు పెండ్రియాడంగా. నది 

క కనుమైన వివాహ మని కోర్టువారు తీరానించిరి2, . 

అనులోమజాతులు : క. క 

ల మన్నాది .స స్ఫృతికారులు జేజువేటు జాతు"  ్రుశవమల 

కనులోమపద దతిప,కారమును, ప్ర, ప,తిలోమ పద్ధతి ప్రకారమును కలీగిన 

సంతానము ల్ రగుదురో. తెలియుట. జాబితా. లిచ్చినారు. 

కాని ఆంధజి జాబితా .లొకవిధమ్లగ, లేవు, ముఖ్యముగ మనుస స్మృతి | 

ననుసరించి యొక ' అనులోమ, “వి లళశే మజాత్రులచ ట్ర్క "ంయా కీ రద క క 

నీయ(బడుచున్న ది. ఇందునుగుణటించి యింకను తెలిసి సికొన(నోడుహరు 

suet ౧౦-వ క is sha 
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అనుళోమవి వాహమువలన 6 గలీగిన. సంతతికి నొక విశేవమెన 

వాక్కు. గలదు. | బ్రాహాణునకున్సు కూ ద్ర స్ర్రీక్ని ఫుట్టినవాండు ఏడు 
తర ములలో _ట్రాహణుం డగును అని మనువు ౧౦-వ అధ్యాయము 

నందు చెప్పియున్నాడు1; అన €గా చాహణునకు క క్యూద్ర, కు బుట్టిన 

9 మరల చ్రాహణుచే వివాహ మాడి, కూతు స జ 

గూడ మరల బ్రాహ్మణుచే పెండ యాడి సంతౌనము వడయును. 

ఇ ్ రీడుతర యలవజికును జరిగిన యెడ ల _ేడవతరమునందు6 _ బుట్టు 
బాప ॥ ప ళ్ళ స వాండు Cy ee డగును ఇటే బ్రాహ్మణునకు నైశ్యేస్ర్రయందు( 

బుట్టు వా౭డు అంబష్టు కు. వీంకు a ఛ్రాహణు( 

డగును, ఇట్లు కూద్రు, (డు బ్రాహణుం డగును, బ్రౌహ్మణ=(డు కూద 

త్వమును చెందును. ఇస్తే క్షత్రియునకు వై వై క్యునకును బుట్రినవారిని 
గుణించి చొజు(/సనది2, 

““ఆనువ త్స రను —- జ్యోతిళ్ళా' స్త్రయునుబట్లి యెదు 

వత్సరములతోం గూడిన యుగములో నాల్లవవత్సరము అనువత్సర 
మనంబడును,. సావన సౌర, నక్షు త్ర మానముల ననుస 

రించి వత్సరము లేర్చశును. ఈ సమన్వయ ముచే నై దువత్సర ముల 

యుగ మొకటి యేర్చడుదు న్నది. వీనిలో - మొదటిది సంవత్సరము ; 

రెండవది పరివత్సేరము; మూడవది ఇద్వత్సర ము; నాల్టవది అనువత్స 

రము 3 ఐదవది యూగవశ్సేరము, అనువత్సేరమున ాన్యదానను వేసిన 

గస; పుణ్యము ప టు | 

జాం ద 
హ్, 

అనువాదము స్ట వై యాయికులు 

మయూండువిధములుగ విభజించిరి. _ విధివాక్య్ళము, అర్థవాదవాక్యము, 
అనువాద వాక్య ములు ( విధ్యర్థవాదానువాద వచనవినిమయో గాన్) 
గౌతమ, ౨. ౧. ౬). విధి యనంగా విధాయక మని PE విధిర్విధా 
యకః? ౨, ౧. ఒర): Preyer 

నందు 

E వేదవాక్య ములను 

జెప్పి నారు. " ఇట్లు చేయవలసినది యని యాజ్ఞ్వాపించునది 
విధి, 6 స్వారాజ్య కామో వాజెప యేన యజేత 9 ( స్వర్హమును కోరు. 

వాడు వాజపేయయ ఖ్రైమును జేయనలసినది ) అనునది బిధివాక్యము, 

ఒకానొకకార్యమును సరించి, లేక నిందించి భయము కలిగించి 

పూర్వచరిత ' వర్తి ంచి lnc న్య మన( 

మునందు మొదట 

బడును*. క పాపకారీ పాపో భవతి ? (పాపము చేయువాండు పాష 
పోవును అనునది అర వాదన ఇందు నా. స్పష్టముగా నుండదు: 

విధి వాక్యము చేం జెప్పలుడినచానిని మరల6 జెప్పుట అనువాద మన 

బడును*, అనువాదము ెండువిధములు ౩ శచానువాదమ్ము అరాను 
వాదము, ఇదివటికుం జెప్పంబడి డినమాటల ea జెప్పుట శబ్దాను 
నాదము, ఇదివటికుం 'బెలిని నవిన యము నే మరల నన్యపదములతోం 
జెప్పుట అర్గానువాదము, “అనువాదే చరణానామ్* (౨. ౪. 3) 
అను పాణినీయనూ (లే ముమౌోంద టీక (వ్రాయాచు6. గాళికాకారుండు 

“ ప్రచూణాంకరావగకస్యార్థర్య శబన సంకీర్ణ నమ్మలే, మనువాదః * 

అని వ్రాసి సయున్నా (డు,  వేజుప్ర, pre నిద్దించిన యర్ణమను 

(సంగల్సే) శబ్బముచేం. జెప్పుట మాత, ము అనువాద మనంబడును. 
“అగ్ని ర ర్ మస్య భేవజమ్ * ( అన్ని pel మందు ) అనునది యను 
వాదము, ఏల? సృత్యకు ప్ర మాఇముచే నీసంగతి మన మెజుంగు 

దుము. . అజ్ఞానమును. ఈవాక్య మనువదించినది, 

ఆనువాదము మరల క లాలు భూళతారానువాదము, 

స్తక్య స్థానువాదము, గుకానువాదము., స దేవ సౌ మ్యుద మృగ 

ఆకీక (ఓ. సామ్య ! మొదట స్తే ఉండెను) అనునది హొ 

దాని కదాహరణము, “వాయుె కై కశేపిష్టా దేవతా” (వాయువు శ్నేపిస్ట 
మైన దేవత సుమా) యన న్నడి స్తుత్యన్థానువాదము, శ దధ్నా అ. 0 

(సెరుయతో హోనుము చేయుచున్నాండు) అనునది గుణానువాదము. 

వేదమును నమని బౌద్ధాదిప్రార్వపత్తులు వేదమునందు నుండు 

అనువాదవాక్య ములం = పి్ట-పేమణ న్యాయమునం బునరు కములు గనుక 

వేదమునకు గౌరవహాని కలుగుచున్నది యని యా కేపి పించిరి. అందు 
లకు గాత మాచార్యులవారు “ అను వానములు పునరు_క్షములు - కావు. 

అవే శబ్దములు మరల వచ్చినను వానికి నర్భ భన ముండును. వ్యవహార 

జ్జ గచ్చ (బే) అని మరల “గచ ) గచ్చ 

(పో పో) అని దానిచే అనువదిం చినప్పటికిని కెండవత డవ నుచ్చరిం 

చిన * గచ bers పడములకు క్రీ ఘ్ర ముగా పొ మని యర మగ 

చున్నది. అట్ల వెదికము లగు. ను. విధివాక్యముల 

కంటె భిన్నార్థ ముండును. కావున నవి or heal rr ” అని 

గాత ముడు  చెప్పియున్నా డు, 

క్రై V3 జ". UU 
F కూ దో. శ్రాహణతా మేతి త్రారాణనై ఎలి శూద్ర, ద తామ్, క శ్రియా జ్ఞ జాత మేవం తు విద్యా దై కళ్యా శ్రధెవచ, 

చాహణా జాతః క్ తనునా చేత్త్ ప జాయే లం ఆశే యాక్ క్ష యనీం జాతిం గచ్చత్య్య స స ప్తమా ద్యుగాల్. రో 

ఓ నీ 1 య “ ఖీ ఇ ఆ అర్థము ' : en ద, ప! ఛ్రాహణునివలన( నం న అ సంఠేతి కన్న యెడల చేడః wo గాసంతేతి శ ఢ్రేవ్థ మైన 

2 ఇంకను విశద మగుటకునై చూడుడు, మాండలికసంపాదిత యాజ జ్ఞకల్యన తి; పుట ౧౭౩, 

. న స్తుతి ర్నిందా. పరకృతిః ఫురాకల్చ ” ఇతి wT ౨౧. ఒం. 

క. ఓ 6 విధివిపితస్యానువచన మనువాద! ?- గాత్ర ౨ ౧. ౬౬ 

ర్, 6 శీఘ్ర తరగమనోప న న్నా విశేవః' మ oe | 

C9 



Fo 

దినిమి౭ద వాతా చ్చియాను6 డిట్లు భావ్యుము వాసీనాండు, 
౪ సహితే మైన యగమును మగల “నేల పచ ఫో ధి న్నున ల నన్న wt 
(ఇెప్పోనవు వినయ మిని యని తెలిపదుంటకు ౧ విహిత మెనడానిని 

నిందించుటకకలాాని, స్వతిం చుటకులగాని విడి "ేపముగ 6 గాని చెప్ప. 
బడును. విహీతాొరముసకుం దదగునాత వచ్చినదికూడ ననువాద 
మగును. . .లోకమునంగును ఆను వొాదచువు కలదు, ఓ ఇబుంసను వందు 

ఆని చెప్పుట కలను, అందులకు వ్వరగ వంశు మని కాని, దయచేసి 

నండు మని కాని (ఢగ్యాహగ), తప్పక వండు మని కాని (అవధారణ 

తద ముగుచున్న ది!”, థి 

ఎని నర్టి ంసంబడిన చాపిన ము లె న చాకు ములలో విధి 

నాక్యములే ప్ర, కాం గాని మిగిలిన ము లెన వాక్య 

ములును దృమాణములు కా సని కొందఆజు పూర్వపకుము 3 చేసెదరు, 

అనువిందు(డు --- ౧. విందుని తముడు, వసుదేవుని 
తోయబుట్టు వచ రాజూధదేవికిని ఆమె పెనిమిటి యవంతిరాపో జయ 

నేసానకును పుట్టినవాండు. (శ్రీకృష్ణునకు మేన_త్తకకమూరుండు. భారత 

యుద్ధముసందు దుగ(|్టోశనప పక్షుమునం బోరాడి అర్జునుని చే జచ్చెను. 

24 కీకయరాజు యొక్క_ ఇద్దణు 

పుత్రులలో నొక్కు, వీని అన్న విందుండు. ప 

నందు6 బొండవప పాొతిధికి యుం డె. 

5, ధృతరాష్ట్రుని నూర్గురు ఫు పుకు 

లలో నొక్క.(డు. 

అనువు 
చినవాడు, తం డ్రిముసలిత నము 7 కొనుటకు అనువు జఒజప్పుకొన లేదు, 

ఈళార ణమున 'సతనిళాజ్యాధిశారము పోయెను. తోరువాత నతీ(డు 

స్తుచృ్భరాజ్యమున కధిపతి యయ్యును. 

సరోతు, సభానరులు. 

—  యాయాతికపమారుండుం శర్మిద్ధకు జని జని ౦ 

౨. IE వంశమునకు జెందిన కపోత 

రోముని కమారుండు, అనువుకుమారుండు అంధకుండు. 

అను వై సేయ ము 

యొక పురాతన ప, 'జేశము. దీనిలో 

యుండెను. బుస్థదేవుం డిచటెనే అనోమానడిని దాంటి తనవెంట 

వచ్చిన నేవకుల పవీడ్కొాని ననియు, నిచ్చటనే యాయన సన్నా 

సము గై కొని ననియు గొండ డయల్ ప్రాయము. ఈ ప్క "దేశము వై ణేయ 

నదికి డగ్గజ నుండుటచే ననువై శీయ మనుపేరు వప్పేన దని కొంద 

అున్తు 'వేణువులతో (వెదుళ్ళ తో నిండిజయుండున దగుటచే ననువై 

తోయ మనుపే రొందిన దని కొందణజును దలంచుచున్నాారు. 

అయోధ్యా ఊపోా, ౦తమునందలి rr 

వ ఛాాస్యరక్షాణా శానా సారథానా. 
rr cr ర” “అనా em) 

అనువిందు6డు-అఆఅనూ 

ఇతనికుమారులు చతు 

వగా నున్నను కోంతగడ్డ చక్కల 

మెనేయ మను పట్టణ మొకటి. 

పసెరగు 

అనుసాల్వు(డు _-సౌభపతి యైన సాల్వుని తమ్మడు. 
సాల్వుని. గృషమ్ణుండు చంపగా నీఠండు కృష్ణుని చెట్టెయినను * జంప 

నిళ్చయిం చెను. ధర్శ జు డళ్వ మేధము€ శ గృమ్హుండు 

వ ను ల హా హా_సినాపురమునకు రాలా నీతండు నేనాసమే 

తులడై వచ్చి హా సి నాఫుర పార్శ మున దా(గియుం డెను, ఒక నాడు 

కృషుండును, పాండవులును అశ్వమును పరీకీంచుచున్న వా రని విని 

యీత6 డచ్చటికి నెవ్వరికిని దెలియకుండ వచ్చి క్షణములో నశ్వమును 

తీసికొని పొటీపోయెను.  ఫీము(డు ెన్యముతో వానిని దజీమికొని, 
వనియె, (పృద్యుమ్నుండు, వృహకశుండును వానిని బట్ట తెచ్చెద మని 

పృతిజ్ఞం జేసి పోయిరి. ప్రద్నుమ్ను. డో యెను. వృవశేశు6 డను 
సాల్వుని నోడింద్కిి బంధించి కృష్ణునొద్దకుC దెచ్చెను. వాండు కృష్ణునకు 

శరణు చొచ్చి, అశ్వ మేధమునకు సాయము చేయుటకు నంగీకరించి 

స్వనగర మునకు6 బోయెను (జైమినీ మయాశ్వే మేధము, అ. ౧౨-౧౦). 

అనుస -- భారతవర్షీయ నది (భార్య భఖీవ్య, అ, ౯). 

అనుహవోాదుండు — పీరణ్యక శిపునకు కయాధూ యను 
య 

భార్యయందు బుట్టిన నల్టురుపు తు లలో నొక్క 6డు, ఇతని భార్య 

సూరి చావ్ము-లు(డ్కు మహిషుడు అనువారు పుకులు. 

అనూద యుడు — భారి నూర్దురు పుత్రు. 

లలో నొక్క_ండు. 

అనూ పగడము — రాజపుతానాలోని వికానీరుసంస్థాన 
మందలి యొక పట్టణము, ఇందు సంస్థా నాధీశ్వరు( డగు silt 

౧౬౭ ౮-వ సంవత్సరములో ( గట్టంబడినకోట గలదు. ఇది బికానీరు 

పటణమునకు ౮౨ TTT Pee నున్నది. డెబ్బదయిదు _గ్రామముల 
"ల a ౧౧ VU) 

కిది ముఖ్య పట్టణము, ఇందలీ జనసంఖ్య ౧3౦౧౭. అచ్చ టిజనులు 

ముఖ్యముగా “రాట్” జాతివారు. ఈ ప్రాంతమున నీరు తక్కు. 

తయారు చేయుటకు కావలసిన “సజ్జ లానా? అనువె ట్లిచ్చట 

వి శేనముగాC 'జెరుంగును, 

అ లా ను జే స్ట పం ఆజా భారతవర్డీ యచేశము. దీనిరాజధాని 

మాహిష్మతి. ఇచ్చట సహ ్క,కరార్జునుండు రాజ్యము చేయుచుండెను, 

ప అ నిచ్చట స రాజ్యము. చేయు చుం డేను, 

ఇతడు భారతయుద్ధమునందు త పోరాడి కా! 

అనూససింగు — ౧: (౧౬6౦-౧౬౬౦) అమర సింగు 

కమారుండు, ఇతే (డు సింహాసన 'మెక్కునప్ప టికి ౬ ఏండ్ల వయసు 

వాండు, ౧౬౫౦-వ 'సంవత్సేర మున ఓర్భారాజగు పహార్ సింగు ఇతనిని . 

లారా క తాకాలని తనా
 

1. * కిమర్థం పునర్విహీత మనూద్య తే? అధికా రార్భమ్, విహిత మధికృత్య స్తుతిర్బోధ్య తే, నిందా వా విధిశేషో వాఒభిధీయలే, విహి 

శానంకరాగ్గోఒసీ “చానువాదో భవతి. . .బభోశేపి దాను వాద్య పచకు సచకు భవా నర్య్యేభ్యాసా, * క్షీ పృం బే మితి వ్యా అంగ! పచ్యతా, 

మిఠ్యళ్యేన ణార్భక్, పచ్యతా చముజేతి చాఒవధారణార్థహ్ 
? ర 



ఆనూసష 

_ శాజ్యమునుండి పాటం ద్రో, లెను, అటుె నితండు అడవులలో నండందు 

_ దాగికొనుచు, ౧౬౫౬-వ సంవత్సరమున పాజహానుచ, కవర్ల నా | 

యించెను, చృక్కవ ర్తి యితనిని యాంయవేలజ్ఞప్రదళవన నాల 
లో 

నియమిం-చి గారఏవిం చెను, 

౨ మధ్య ఇండియాలోని రుబువా 

(Jhabua) సంసానమనకు రాజగు కుపాల్సింగుకుమారు(డు. 

చిన్న తనమున చే రాజ్యమును రక్నీంచుటలో నిత(డు తం డికి విశేవ 

ముగ దోడుపడి తనరోేలుబడికి ముందే “పేరొందెను, 

౧౪౨౭ సంవత్సర ములలో ఇళ (గు రాజ్య మేలెను, 

౧౭౨౩ _ 

౧౭౨౭-వ 

సంవత్సరమున నితనిని ఎవరో తుపాకితో. గాల్సీ చంపివై చిరీ. 
kl లానారాజు ఈపని. జేయించె నని చెప్పుక ందుర్న, 

FE అనూసషహర్తౌలాకా _ యునై వై సెడ్ ప్రావిస్స 
స్పులోని “బులంద్ వహర్ ' అను జిల్లాలో గంగ యొడ్డున నున్న 

యొక తెలూకా, ఇందు * అనూపవ.హర్, అవోర్ , దిబాయిి అను 

మూండుపర గణాలు గలవు. దీనివి _స్టీర్తము రోరోర చదరపుమైళ్లు. ఈ 

తాలూకాలో ౨౭౮ పల్చలును, లర 'పట్టణమాలును గలవు దీనిమధ్య 

నుండి ఊ త్రరదక్షీణమఃగ ఛోయానది? hs 

ఈ తాలూకాలో జవోంగీరా బాద్, దెచాయి, అనూపప. 

లు, నిస్ఫులు ఖా న లు, 

_అనూపమహర్ ( పట్టణము) _ ఈ అనూపపహహర్ 

'తెలూకాకు ముఖ్య పట్టణము. బులంద్ మహర్ పట్టణమున కిరువది మైళ్ళ 

దూరమున నున్నది, జనసంఖ్య ర్యౌాఒ౦౧. ఇదె "చరి త్ర సంబంధమున 
ప్రాముఖ్యము. చెందిన పట్టణము, జహోక గీరు ర్ర్రకక్వకాంకున ఖర్ బర్ 
గ్రూజర్ రే జయిన C అనూకొరాయి ” అనునతండు తన పేరీట నీపట్ట 

. మును నిర్తి ంచెను. ఢిల్లీ నుండి రోహీిల్ ఖండు వెళ్లువా రిచ్చటనే కా 
నదిని Rs OT కావున సట్టిశేవును స్వాధీనమనం దుంచుకొన 

కంళ్యు ప్రభుక్వమువారికి పదుశెనిమిదవ శతాబ్ది నీపట్టణము 

సై మైయుం డెను, | | 

మహోరా షులకు, పరమశత్రు, వయిన అహమద్ సా దురాణి 

యనువా(డు noe న సంవత్సర మీనం దీ పట్టణమును స్క_ంధావా 

రము (Contonment ) గా . నేర్చటీశెను, కురువు. 

చేకమై పానిపట్టు కేత్త తృమున ౧౭౬౧లో మహారాష్ట్రల నోడించిం. 
ఆ యుద్ద ప్ర, యత్నము" లెల్ల నీప ట్రణముననే చేయ (బడెను. మహో 
కాష్రలు రోహిళ్ఖండుమాందికి “కాడి వెడలంగా. వారిని చెదిరించు 

నిమి త్రమె జౌద్వజీరుతోం గూడి బి బ్రిటీమ్వారు ౧౭౭౩-వ సంవత్స 
రమున సీ పట్టణమును దమసె వైన్యమేకు నివాససానము గా "నేర్చల 
చరి... ఆప్పటినుండి ' ౧౮౦౬ వజకును బ్రిటీషు సైన్యము లచ్చటే 

యుండెను. ' ఆవల నవి మీరటునకు మూర్చగుడి డినవి, ౧౮౫౭-వ సంవ 

లందటు 

తరఫు - “సిపాయీల' తిరుగంాటుకాలమునందు. రోహీల్ ఖం డునందలి 

హర్ తాలూకా _అనూరా ధ్ 

' యని వేదము తెల్పుచున్నది. 
_స్పర్ధిః అనయా మిత్రు డుదయించుసరీకి ష వృహభరాళి అ _స్పమించున్యూ 

prin "చచ్చును. - శాటుట్టి 'మిత్రుండు. వృవభ్గమాను సంహరించు. 

విప్పవకారు లీశేవును దాంటకుండ  జాటు వా. రడ్డపడిరి, పూర్వము. 
గం గానదిమో6ద జరగు వ్యాపారమునకు నీపట్టణము  ఉ త్తరపరిమితిగా 

| నుం జెను. ఈ స్రుఇండియాకం పెనీవా రిచ్చట నొకగిడ్డంగిని స్థాపించి 
యుండిరి, ఇపుడు వర్తక మంతేగా సాగుట లేదు, “కరర, కలప, 
వెదురు వ్యాపారము మూ త ము విరివిగా సాగుచున్న ది, స్వల్పముగా 

చుట్టుప ట్ల గ్రా మములకుC san బట్టలు, సాలువలు, జోళ్లు మొద 

ree ఇచ్చట శయారుచేయుడుదున్నవి. 

అనూవబిన్ (Anubis) — వూర్యకాలశ్చ ఈజి సుదేకీ 
యాల దేవతలలో నొకడు. ఆబేశపు శిల్పములను బట్టి ce PE 
గుంటనక్క_యాకారము గలిగియుండునట్లు తెలియుచున్న ది. ఈలోక. 
మున మరణించినవారీ పాప పఫుణ్యములు. నిర్తయించుటయు, వారి 
యాత్ర, లను _పెలోకమునకు  గొంపోవుటయు ప్ ననే | 

అనూరా ధ ఎ మన యిరువదిదోడు నక్షత (తృీములలో 

నొక నతు. త్రము, విశాఖ తరువాతిదె, 

లుత్తరాకాశమున నగపడును, విశాఖనుండి దకిణాకాళమునరు + మర 
లును. ఇక్కు_డ నీ నక్షత త్ర వీథి శాఖాంళతరములంబట్టి దక్షీఇయునకో 
మరలి ఆటు ప్రై యామ్యదిళ'ే వ్యాపీంచుట చెత నీ నత త్రీ మాళాఖా 
-భేదనూ.వకముగా వి. శాలి యయ్యి నని బెంట్లీ తు 

దొరగా రా హీంచిరి. వేదకాలములో విశాఖకు రాధ యను సే 
రుం డెను, oy. విశాఖీి అని అథర్వవేదము (౧౯. ౭) లో స్పస్ట్ర 
ముగా కలదు. రాధ a” త,ము అనూరాధ, అనూరాధ 

నక్షు తృ ములోని. చుక్కలు :. వాలా నృళ్నికరాశిలోని బీటా  డల్హ్హా 

పె, నో గు ర్రులు గల వని పాశ్చాత్యులు. ధ్ _తా,శారనక్ష త్రము లని 
వరరుచి ప (ప్రముఖులు; అనగా గొడూుగునంటి న గల రు 

లని వర్గీ ౦చినారు, ఈ చుక్కలు. వృశ్చికరాశిలో పెభాగమందు, 

అనంగా  లేలునకు మో(దెడెక్క లని చెప్పదగనచోట నున్నవి, 

విశాఖవఆజుకు నక్ష త్ర ము 

అనూరాధకు అధిదేవత మి క్రుయడు, దీని తీకువాత బ్యేస్థకు 

అధిదేవత ఇం ద్రు, (డు, బుగ్యోదకాలము నాటి ఆర్యులకు వ ర్షాధి 
_చేవతయైన ఇదద్రుండు. చాల ముఖ్యమైన హై వము, నూర్య్యాస్ట 
మయము నస ఇంద తష — అనలా. . బ్యేస్టనమత్రుము 
ఉదయించుటయు, ఇందు దనకు ప్ర తిస్పర్ధి యైన మృగశిరరూపి 
వృత్రు క (డు చచ్చుట - నం పో అ స్థమించుటియు వర్షాగమననూచక 

ములు. ఈ శుభసీతి శేహపటస ముందుగా జవ స ఊదయిం 
చుటయు, ఆ పిమ్మట జ్యేవ్య ఉదయించుటయు ' జరగును; కావున 
అనూరాధ ఉదయ మెనవెంట సే వర ర్ల లాభము. కలుగు నను నూచన, 

 శుభకారక్రుం డన "స్నేహితుని ' 'రాకవలె అనూ రాధయుదయము 

సంతోవుదాయకము, కావుననే అనూరాధకు మి శు, డు ఆధి దేవత 

ఈమి తు నకు వ్యామభరాళ పి 



అనూ రాధపు 

చొ-నా్నాం డని చెప్పబడినది. విషవద్చిందువు (2611202) వృవభ | లయములో గొప్ప యుత్సవము జరుగుచుం జెను, ఒక యోధవీరు(డు 

పమ వః aay మ వృహభముతోో' wd Wg మిత్ర, దేవునివేవమును దాల్చి ఆయుత్సవములో నొక గొప్ప వృషభ 

గర ల త ఈంకుతో పొడిచి చంపెజివాండు, ఈ యాబారము బహు 

క క క భ్రతాబ్లులకాలము ఈజిఫ్హు, గ్రీసు రోము, .అస్సీరియా, బాబి 

లోనియా మొదలగు చేశములలో వ్యాపించియుండెను. ఇట్ట వృషభ 

కిల్ వధను నూచించుచి తృముల్కు నాళోములు “మొదలగునవి వందలకొలంి 

చి E దొరకినవి. ఇంకను దొరకుచున్నవి. ఆ కాలపువా రేకులు 

6. ల మిత్ర దేవునినామమును ధరించెడివారు. = 

| . mn, ల (గొ. వేం. రా). 

తతత en సింహళద్వీపమందలి యొక 

పురాత నపట్టణము, బౌద్ధ కెత్ర, త్రము. పూర్వ మిది మహోవై భవ మనుభ 
కతన క ( | వించిన పట్టణ మెనను * సము విధ్వంసమై జీర్ణ క శీతియం దున్న ది, _ 

చ శ తలి. మొ త్తముమోంద తం సంవత్వరములనటకును సీంహళేమునకు 

1 . భు నుండెను, . 

బా 
య 

6 గౌత్రమబుద్ధుండు నిర్యాణము నందిన సంవత్సరమున 

విజయ సేనుం డనునరే డార్యావర్త రమునుండి బయలు బేటి సింవళము 

నకు చెళ్లి యచ్చట రా జయ్యెను” అని సింహళచరి త్ర, మును 'బెలుఫు 

ముభోవంశమువలన 6 చెలియుచున్నది.. ఈకండె యా దేశమునందు 

బొద్ధమతమును వ్యాపీంపంటే చెను, 

ఇతని కనూరాధు6 డను తమ్యండు లండు. అతడు స్ట్ ఈసా 

౬-వ శ్లతాబిని అనూరాధప్పురమాను ' స్కతిష్టించెను, ఇ మొదట 

ఇందు 'వృశ్నికరాశిలోని అనూరాధ జ్యేస్థ నకుత్రము .. | నక్ష చిన్న పల్లె. శ్రీ. పూ, కక ౨ .ప్రాకమున పాొండుకాభయు. 
"లును, సమిపనత్నత్రములును as | డనురాబజు టాంకు చేలుచుండేను. “త డనూరాధప పట్టణమును 

తుల సజుతులతో చూపయిడినవి, క్ చెంచి. పెక్కు_ మేడలన్కు _ఊద్యానపనములను నిరీంచి, మహాపట్టణ 

ర అనూరాధ - ఛశ్రాకారత్ర, త యమ్ --- గొడుసవం టిఆకా | ముగ మార్చి, తనరాజధానిం జేసికొనియెను గావున నిది అధమపక్షమున 
తు. మూండు Ce లని మనవారు చెప్పు | శెండువేల : నాలుగువందల సంవత్సరముల ఉ్రకశకరట్టితతు. ఈ 

ఇ ఎ. దురు, ఇందు బీటా, జెల్పా పై గుర్తు గల చుట్టుకొలకే ముప్పడిరెండు ర్ర్ కోకేములు, 

_ మా(డుచుక్క_లును అనూరాధ యగును, డెల్టా, యయ ల ఈ శాలు జయవాపీ పను  నొప్పతటాకమును. నిర్మి ంచెను. 
నీగాల మధ్యరేఖ గొడుగుకామ యగును, 

దానినీ రాజు'పేర అభయవాపి యనియు జెప్పుచుండిరి, aso 

క్యేష్టగూడ గొడుగు 'ఆకారమయుగల wen ( మిప్పటికిని గొంతవజుకు య గానవచ్చును. ఇప్పుడు గానవచ్చుడాని 

'లందురు.. బొ సిగ్గా మధ్య పెద్ద నకు త్ర, | కొలత శెండుమైళ్లు, దీనియిడ్డునశీ రాజు నూతనపట్టణమును గట్టిం చెను. 
_మూండును కలసి శే యసను, ee డి | దీనికి నాలుగు సివార్డును, పు Rea డ్రు wen 

__ గుర్తుగల చుక్క గొడుగుకాను యగును. | వారి క్లేటుపల్లెయూ దేవాలయములున్సు జైనులు, ఆశేవినలు మొద 
అ తష hu గు ర్రుగల చుక్క. గాతముల డనియ్సు | లస. మతమతాంతరులకునై 'మఠములును చేటువేటుగ నిర్మించెను. 

 పిర్గాన్నర్హగల చుక్క జైమినీ యనియు పట్టణమున క్తుత్తరమునం గామినీతటాకము ద్రన్వించెను. ఎప్పుడున 
శశ్కాాడపండితుయు . కు _ _జ్యోరిర్భశితము క దానిని విలాక తటాక మందురు, 

= నంద పటమునం జూాెపెను, l= ల 
nis నల nee స ఈ పట్టణముయొక్క_ వై భవమును, ఫభను, రిని జ 

pe అనగా Seton వృమభము అ. మిం చెడిది. ఈ 3 ఖగోళ యతడు: తిస్పరాజు, ఈతండు. క్రీ పూ. 3-వ శళాన్తిముర్యమున 

'సల్య్రైను నమాసరించ్వి, లా. తత జేవా | నుండెను, re నిత. డళో కమహారాజుతో * SE I 



లి 
ఈ - 3 ఫ్ ఖ్ 

వ 6 + ్గ్ a తో ళా 4 హః rE taal. క పట DY TY ఎ హు nA ste Aaa HEARIS hice: క [ 
క్ష య్య ళ్ 

శ ఈ శీ * 
ళ్ ప 

=. ee? Te a OR hr om ఫరా te 
థీ 

ను 

జ 

a భా” 

టు 
4 

ఆ శ్ + 

2» ge షా గా oat 

డై 

ళీ న RE : 

న న. 

ఇ అ ॥ క 
hohe యు. చో np pe Jar, sm సం ఆడా శీ 



ళు + 

ఫర 

4 ఆఅ? కలే 

Se న్ 

0D 

: 

అల మోన. ఓషో వ du 

i 

శ 
శా 

౬ స 
ఆటీ 

గా 

తా మయా ఈ నా ఇళ స్. 

ప్ ల 

PY 

ఇ 

త మ 
కాత + . 

| 

స్త్ ఇ 
3 ళ్ లట 

aie, Ag Rashi, ai న | 

ఓ 

మయిన లోవమహిపయఫనాదె 



అనూ రాధపుర 
యిద్గబు రాజు లోకి నొక రెన్న (డును జాచుకిొనక పోయినను, 

మిక్కిలి న్నేహముగలవానై తపతప జేసిరి, తిష్యుండు 

బౌద్ధమత ము నవలంబించి కార లక వంద్య మగు బోధివృకుమును ఈ 

గ్రామమునందు? చాలించి చొనిచుట్టును మజా విహార మును నిర్మి ంచెను. 

 గయయందలి వటవృక్ష్నముయొక్క.. కాము నొకదానిని అశోకుడు 
తిష్యునకు 6 బంపెనంట. దానిీ sas బోధివృకుయుగ? శాతిం 

చెను, ఇట్లు రమారమి ౨,౨౦౦ వత్సరముల. కి, ందటం బాత ౭బడిన 

వృష మిప్పటికిని బీవించియున్న ది, ఈ వృకు మిచ్చటం బాత 

బడినప్పటినుండియు నా స్థలము బౌద్ధులకు పుణ్య మత్ర, మయ్యెను. 

ఈ బోధివృకుముయొక్క పీఠస్థానమునకు మహోవిహార మని 
పేరు, ఈవిహారమునందు శండు నుహాభవనములు కలవు, అవి 

మిక్కిలి మనోహరములుగ కట్టంబడినవి. ఈ వృక్షమును జూచుటకై 

దూర దేశములనుండి చస లం వచ్చుచుండిరి, శ్రీః స్ట్, క ౯౯ లో 

6 ఫఘాహియాన్ ' అను బీనాపరివ్రా జ డీవృ జయను సందర్శించెను. 

ఈ వృకుము క్కి 

చెప్పెదరు. 

ఈ మహావిహారమునకుం గొంతదూరమున న్తూపొకార మైన 
యొక చె చై త్యము గలదు, ఇందు _బుద్దదేవునియ స్థ సులు సమాధి గావింప.€ 

బడిన వని చెప్పెదరు, ఈ చై త్యమును క్రీ క్త వూ 30 ౭-న సంవ 
తీరమున దేవ,పీ మ్రీయతిహ్యుం డనురాజు నర ంచెను, 'ఈరాజుడె బుద్ధ 
దేవునకు నెక్కు_డు ' కృప యుండుటచే 'బుద్దచేవ్రని కుడిచె శ వైపు అని 
వచ్చి ఈ రాజుమకుటము పె నిల్చెనంట 1! ఆ దానిని భకి పూర్వ 

కముగ స్వీకరించి దానిపై నీవె చె త్యమును నిరీ ర్శీంచెనంట ! ఇటే ఇన్నేట్ 
మజకొన్ని ఫురాత ననిరాణములు గలవు,  . 

ఈ రా జీపట్టణమునందు. బది కం. క్రొ. త్రమండిర ములను బౌద్ధ 
మతా భివృద్ధి కె. కట్టించి పట్టణము శోభను హెచ్చించెను, ఇ వన్నియు 
నిప్పుడు దీర ము లె పోయినను ఆ మందిరమునందలి"' కొన్ని శిలా 

భాగములుమాత్ర, త,మే తమ పూర్వవై భవమును' “చెల బి డిచేయుచున్న వి, 
వొద్దకాలపుశిల్బకళా శాశేలమును జా పునట్టి ముఖ్యస్థల ములలో నిది 

ఇధి అని పా 

యొకటి. ఇచ్చట థూపారానముము మునివిపోరము అను కట్టడము 
లీంకను గానవచ్చును, రాజకీయోద్యోగమునుండి న్న్యించినవా 

రుండుట కై మునివిహోరము నిర్మి ౦ప(బడియె, స . 

తిస్సరాజమరణానంతరమున కొలందికాలమునశే తమిళులు 
: (అజవవారు ) ఈ పట్టణమును స్వాధీనపటుచుకి నీరి, కాని యొక 

శతాట్టియనంతర ము, వారియొద్దనుండీ దుష్ట్రగామిని అభయు6 డనునక( 

డీ పట్టణమును స్వాధీనపజుచుకొ నెను... ణే పట్టణమున: నూతన 
Matus నిర్మించెను. అందు కం చురాజమందిర మన్నది మిక్కిలి. 
విఖ్యాతి కల ఇయ్యది సమచతుపో కాకార మైన యరుంగు | 

మింద. వేయిరాతి _స్టంభములు. నీలిపీ వానిపెం గట్టలుకిసదె, ఈ చతు 

మ్కణము యొక్క యుక్కాక్క_భుజమ ౧౫౮౦ అడుగులు పొడు | 

౦ద "నై దుగురు బస్టలు సిద్ధించి రని యాబేశపువారు. 

కట్ట చెను. 

గ్ ది. 

వుండేను.. ఈ _సంభముల నిప ప్పటికిని చూడవచ్చును. ఈ స్థంభముల 
మోద gigi Red రు టెది చిన్న దిగ 
నుండునట్లు తొమ్మిది యంతస్తుల మేడ గట్టబడియె! ఈ మేడ 
క్రి ందనుండి పెవజక ౧౫౦ ట్రం లెత్తుండెను ఈ భవన 
మంతయు. నొయ్యతో ( జేయ:బడజియె, చివరయంత స్తుమో 6దను 

గం చుతో. జేయంబడిన పె ౦కులు క ప్పంబడియుం డెను, దీని కంతకును 
ముప్పదికోట్లు రూపాయలు వ్యయ మయ్యె నని బున నందు! 

జెప్ప బడినది (౨౩ yf 

ఈ రాజే వేయికోట్లరూపాయలు వెచ్చించి * హేమావతి ' 
( బంగారముతో. జేయంబడిన ) దాగోబో (న్తూపమును, మందిరమును 

నిర్మి ౦చెనంలట, కాని యిది యా రాజుకాలమున( బూ రి కా లేదు, 
ఈ బంగారు “దాగోబ్కు డానిరచన, శోభ మొడలయినవానిని విపుల 

ముగ మహోవంశో మను కావ్యమునందు నైదు 'సర్లములలో (౨౯-3౨) 
వరి రి ంచియుచ్నా (డు, | 

టై ఫూ?*, ౧౦౯ లో తమిళులు మరల నీ పట్టణమును పట్టు 
కొనిరి, ర్ ఫూ. రా౯ా-వ 'సంవత్సేరమునందు సింహళ దేశజు( డన 
“వ త్తగామిని” అనునత(డు ఈవ ట్రణమును తమిళులయొద్దనుండి ఫ్ర 
కొనెను. ఈతండు స్యవిజయనూచకముగ 6 అభయగిరీదానోబ ను 

" తరువాతికాలమునను రాజులను, మం త్తు త్రులును ఇతర గ. 
 తులును ఈపట్టణమునందు గొప్పగొప్ప మందిరములను కట్టించిరి 

త. "శ, అలన 'శశాబ్షియందుం గట్టబడిన జేతవనా శ్రమము - “అనునది 

టాటో కొంత ప దున్నది.. 

'విద్యాపీకము: త అయిదవ శతాబ్ది ప్రారంభమునందు ఫాహి 
యాను అను బీనాపరీ (వ్రాజకుం డిచ్చట విద్యా భ్యాసమున కై చెండు 
సరివత్సరములు (౪౧౧-౪౧౨) ఉండెను.  అతనికాలమం. దిచ్చట 

గొప్పవిద్యాపీళ " మొకటి. కలదు. ఉ -త్తర దేశమందు ఈనాలంది విద్యా 

పీఠమునకు నెట్ట ఖ్యాతి కలదో యట్టి ఖ్యాతి యే దశ్నీణమున * అనూ 

శాధఫుర *' 'విద్యాపీకముక కం డెను, . _సామాన్యజనులకై _ ధక్మ . 
కాస్త్రమ్కు జ్య్యౌతివము, నీటిపాటుదల ( చెలువులు నిరీ ర్మించుట్క కాలు 
వలు. శ్రువ్వుట మొదలైన విద్య), కవిత్వము. సాహ్ హ్త్యము అను 
విపృుయములు శేస్పచుండిరి.. భిక్షువులకు (సన్నా పసుల పాలీ 
భానులోని చొద్దవేదములును, వానిమోంది. 'చేశభాసాభామ్యములును 
సరుశిమ్యపరంపరగ బోధింప(బడుచుం జెను, పాలీభామయ్యు వ్యాకర 

_ఇమును వారి మత సంబంధియైన యోగళాస్త్రము, నీతిశాస్త్రము, 

తత్త (క్యా స్త్రమ్బు మీమాంసాశ్నాస్త్రయ భీతువులు tr dee 

"_ 4 
Mie 

ములలో ముక్య మనవలు 
జాజి. 

ఇట్లు ఘనత జెందిన విద్యాసీరయు నక్ష Mr 

"విద్యార్థులు న్ను శిరి, గయనుండి బృుద్బఘోమం డనునతీ (డు వెళ్ళి | 

మకసంంధమైన త త్త Cg ల? వచ్చెను . 



ఆజ _అనూరు- అ నేక వర్ణన మీక రణము 
౧వ ఉఊదారణను ? 

ఆ ధా ఆ వాసా . ర₹0జసంఇ రలు కలవు, వానిలో. జిన్న సంఖ్యను పెగ్గ 

సంఖ్యలో గలిపిన ౫/౮ వచ్చును; చిన్న ననా "ద్దదానిలోనుండి 
తీసివేసిన ౧౨ వచ్చును. ఆ సంఖ్య లెవ్వి * ॥ 

నీటియేర్పాటు:  బుద్దష్థూగము( డిచ్చట నుండినకాలమున, 
ఈపట్టణమునకు నీటియిబ్బంది లేకుండజేయుటకె ధాతుసేనుం డను 

రాజు క్రీ" క. రంలో పట్టు గామునకు నేంబదిమెళ్లమోంద 6 కాలవాపీ' 

యను నొక గొప్ప తటాకమును నిర్మించెను, ౧౪౮ మెళ్లు పొడువు గల 

దానికట్ట యిప్పటికిని ఆ యర ణ్య ప్రాంత మనం గానవచ్చును. అప్పుడు న్యాసము :__ తెలీసికొ నవల సిన సంఖ్యలలో పెద్దది క్ర 
దాని చుట్టుకొలత ౫౦ మైళ్ళంట ! అందుండి పట్టణమునకు వచ్చిన | అనియు, చిన్నది చ అనియు అనుకొందము కావున ఈ క్రెందిసమోా 
కాల్వ లీప్పటికిని కొన్ని కలని అరల దున్నవి. మానవులచే నిర్భింప6 | కరణము! లేర్చడుచున్న వి; - 
న . | బడిన hed 'నాకాలమందు నింతకంశు( బెద్దది లే దని . వెప ప్ప కచ = రో | లు 

వచ్చును, _ ఇదియే అనూరాధపురమున జరిగిన గొప్ప చైభవకార్యము. క_చ=౧౨ | (౨) ఇకమీద నీపట్టణవై వైభవము తగ్టంజా చ్చెను, 
ఈ రెండుసమీకరణములను కలి పినయెడల ఈ క్రి ందిరీతిగా స్ట్ అటుతేరు న 5 “ల | టుతరువాత రాజ్యమున కై పెక్కు_వంశములవారు పోరా యొక్క జ్ తెలియు చున్నది :- bes 

డుచ్చ్కు నొకప్పుడు వీరును మటీయొకప్పుడు వారును విజయు లగుచు a 
వచ్చిరి. ఓడినవారు తమిళులసాయము( దీసికొనుచుండినందునం (గ గమ |. 
ముగ దమిళు లా చేశమున. (బ్ర, వేశించి దానిని దోచుకొనంజొచ్చిరి, 
నే వ్ ౨౧౦ లో నీ కట 1 విడిచ్చి పుల స్టిపుర మనుడానిని ఇట్లు మనకో క్త యొక్క. ఇల, ie .ఇెద్దసంఖ్యవెల తె 

ఫీనది*. ఈవెల క్రకు బదులుగా ౧వ సమిోకరణమునందుం గాన్ని వింవాళమునకు రాజధానిని. జేసిరి _౧౧-వ శళాబ్దియందు దీనిని 
రాజధాని. జేయం జబ తత! జరగౌను గాని అది సఫలమైనది ఆండవస సమాకరణనుందు 6 గాని ఉంచిన చ యొక ్క_నెల 'తేలయలదు, 

ECU కాదు. Es న ౧౩౦౦ల (బ్రూంతమున నిదె బొ త్రిగ( బాడుపడి 

పోయినట్టు కానవచ్చుచున్నది. 'చుట్టుపట్టుల Uo మెళ్లేవటుకు నర | 

ణ్యాము “కిశినది, ~~ బోధినృక ముట్ట నున్న చౌద్ధభికు 
వుల రెండు మాడు గుడిసె ఎ .నుెటుయిల్లును లేదు. 

౨ క అణ ౬౬. శ్ (3) 
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బది మిక్కిలి సుకర మైన సమికరణము. అన్ని సమౌకరణములు 

"ఇటీవల నీప్రాంతములనుండి క! నైలు పడినందున నిచ్చటం నింత సుకరముగ విప్పుడుఫడవు. ఈ (క్షైందిసమాకరణ మవ కాకు 
గొందటు క 'యుద్య|ోసులు బంగళాలు కట్టుకొని | | శవ clas ను... (| 
వాసముచెయుచున్నారు, శిథిలమైన కట్టడములను దొరతనమువారు | చ = ౨౨ -౨క.. | - 
కనక 1 చెడిపోకుండ రక్షణ. చేయుచున్నాడ్ను. | ౨౨ -౨క | 1 తక స || చ వజ. సాం అట్లు నష్టాల శై ag [న 

జ తనూ రు. ల తూర్పుగ్గో దావరిజిల్లా. ెద్దాపురంతాలూకా స“ Ee: జ 
న. ఈస సమికరణముందు క యొక్క. వప మాటేనఫొలరపేయు చెల 
మాటుచోండును, క్ర. = ౧ Serpe 

అనూ రుండం en సూర్యునిసౌరథి.. తొడలు. ే నివాం 

యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య. Mors Oe 

త “తిలా - డగటచే. నితని క్రీశ పేరు వచ్చినది (చూడుడు, IN. ol hb WE 

.అనేకవర్ణనమీకరణము భాస్కకాభార్యల ల జ ల aia 
౨3 LY ౨౭ వారు బీజగణితమునందు 'ేనికి ' అ చేకవర్ల సమీకరణ మని పేరు rr x 

x "పెట్టి రో దానిని పాళ్ళాత్యలీజ౫ణితళా స్త్రమనందు నెమల్ కేనియస్ 

ఈ శ్వీమక్. * (Simultaneous 6662601) అందురు. దీనికి సమ 

కాలిక. సమోకరణ' మని. యర్థము. _ఏకవర్శ్శసమికరణమునందు. చెలీ | 
అ యనివర్శ  ముక్క_టియే' యుండును, 'అశేళవర్భ సమోకర ణమునందు( : 

చెలియనివర్లములు bias లుండును. వాని ప మనము న కోను(గొన ల 

వలయును" జ. 

ఇట్టే క్ర చెల మౌటినకొలందిందం చ్ చెల మాటున, కాని యా 
రికి సజాతీయ కన. యిం కొక స CO, 

.కి.క-ర చా ౨౮. 

“ మనకు( ము దానినిబట్టి. మన. .మో క్రి ర్రిందిసమోకోరణ 
మును ల. చేసి సికొనవచ్చును, 

| ఈసమాకరణములను చదువువిధగు: ౧న సమికరణము : కక rag 8 చ - - సమానము (౮ ౨-వ లం వాన క, పానము, 
_ చ- సమానము ౧౪ = త న Sore Cos ees CE Re es . న శ అత" శబ అ 4 

_ al an [| అం జ్య, 

అనీ 



సం. ఆకోకిక . 
వ్ సత స న. 3 

'ర్రో ఈ. (౨) 

౧-వ సమిొకరణమునకును, ఈ ౨-వ. సమాకరణమునకును 

సరిపోవునట్టి ఇలలు క్ర చ లకు మనము తెలిసీ కొనవలెను. ౧-వ 

సమొకరణమందు6 జూసపంబడీన చ మొక్క వెలయు, ౨-వ సమాకరణ. 

మందు6. జూపంబకిన చ యొక్క. వెలయు నొక దానితో నొకటి 

సమానము లై యుండవలెను. 

, ౨౨. -౨క ౨౪ - రిక 

Were రః 

_సణించుటవ్వే ౯౨.౮ క = ౧౨౦--౧౫క... 

స € ర్త = ౨౮ 

వే (=. శ రో .. 

ర్ల యొక్క యోాచెల ౧వ 'సమీకరణమునందు ఉంచయా. 

నిట్లు వచ్చును! 

౨౩ ..౨క ౦౨౨3-౮ ౧4 
నక లాల gn 

. 2/ ఎ ఎ/ 

ష్ క — ర 

చ = ౨ 

కకురోచరకు3 ఇల యున్న యెడలశే పె మె రెండుసమాకర 

ణములును నిజ మగును. ' లేనియెడల కావు. 

_ అశేకవర్ల సమికరణములను విచ్చునప్పుడు కొన్నియు క్రూలచే | 
౯9 = 

నితర వర్ల ములను తోొలగంీస్ి (Eliminate y ఒక గ్రావర్ష। ముమా శ్ర ము 

నిలంచునట్లు ఇేసికొనవలెను, అప్పు డది యేక వర్ల్గసమోకరణ న 

దానిచే ని నొక ్మ_వర్గముయొక్క_. వెల కళులొనవేచ్చును. పవీదప నితర 

వర్షమువెల తెలియుట సులభము, 

3 _వ ఊదాహరణము: ఫు... 

ఈ క్రి ౦ది సమికరణములను విచ్చుండు : వా. 

ప్ర FL చ = | (౧) 

a న జ ననా. జలం Tl (౨) 
ఈ సమికరణములలోనుండి క్ర అను వర్షమును త్రొలణింప 

సమికర ణమును 3 తోను హౌచ్చించినచో. న్, ని ఆ _శ్రిందిసమీకరణములు 

౧4 3౫ చ 

౧౫4క ౬ చ = 'రీళా — (5) 

ఈ శెండుసమౌకర ణములందును క్ర వర్షములు సమానము. 

(౧౫% క). అయినవి, కావున రో-వ సమికరణ్రమును -3-వ సమోకరణ 
_మునుండి తీసివేసినచో నిట్లు వచ్చును = 

రాశి 
fa చ = __ ఇవె 

౨౯ 

ఈ వచ్చిన చ యొళ గ్రానెల ౧-వ సమికరణయునందు భి స 

చేసినచో క్ర చెల రాయలదు ;-- 

3 క -_[. ౭ చ జ ౨౭... 

“* ౨ క _-౨౧= ౨౭ 

"ఏ౨ క = 

6. క: 9 

ఇట్లు ఈలెకయొక్క_ యుత్తరము క = 3 చ = కి. 

శెండు అజ్ఞాతవర్ల ములలో. నొక దాని ఐల తెలి? సినతరువాత, 

బఇండవచానిచెల కనుగొనుట రెండుసమికరణములలో దేనిని త్రీసీ 

కొని అందు తెలిసిన. వర్షమువిల. భర్త. చేని సినను. రెండవ వర్ల ము'నెల 

| తెలియును, ఒకానొక సమో కరణము తీసికొనవలె నని లేదు. పె. 
| లెక్కలో మనము ౧-వ సమికరణమును దీసికొని చానిలో చ చెల 

భర్త చేసితిమి, అట్లు చేయక ౨-వ సమీకరణ మును దీసికొని యందు 
చ వెల భర్ ర్స చేసినను క్ర వెల వచ్చియుండును : క 

. A క ~l- ౨ చ = ౧౬ 

RE ~- ల = ౧౬ 

"= ఏ( క = ౧౦ 

aa క= ౨ 

రో-వ ఉఊదాహరణము = 

ఈ | క్రిందిసమికరణములను విచ్చుడు:-- 
కిక -(-౨చ= 65౭ (౧) 
ఖే రో చ = . (౨) 

ఈ లెక్కలో చను తొలలించుట సుకరము, ౧-వ సమోిక 

| రణమును ౨ చే హెచ్చించిన ఈ కి ఈందిసమికరణ మేర్పడును షు 

Or Ee a నే. (3) 

అ ౨-వ సమీకరణమును కలిపిన చ రెమెగిరిపోయ్యి 

యత్సించెదము. అది యెట్లు? ౧-వ సమికరణముసు ౫ తోను, ౨వ 
(క్ర | 

౧౯ క = = 

kh షి at 
౧౯ 

= ఇచ్చట .౨-వ 'సమికరణమందలి.5 చ బుణము (—బుణ 

చిహ్మ్నీంకితము); 3-వ 'సమికరణమందలి ఈ -చ ధనము (Positive) 

కావున ఈ రెంటిని కలుపు. మంటిమి. ఈ శెంటిని కలిపిన "సంకల 

నము సున్నయె చ వర్ల "మెగిరిపోవును, _ ఈ. ₹ండుసమికరణముల 
mR లోను € చి అను వర్షము. ధ్రనమగం గాన్ని బుణముగం -గాని 



వ్యాసము; ఫా మొదటివానియొద్ద కే సంఖ్యరూపాయలును; 

ర6డవవానిమొప్ద చ సంఖ్యరూసాయలును మొదట ఊన్న వను 
కొ ఆము. ఇళ శండవవాండు మొదటివానికి ౧౦౦ రూపాయ 

లిచ్చి*జినెనవో మొదటివానియొద్ద (క - ౧౦౦) రూపాయలును, 

లేండవవానియొడద్ద (చ - డత) రూూపాొయలును ఉండును, - కావున 

తెక్కొ_ిక్చ; గ్రా మొదటిభాగము ననుసరించి ఆనంగా మొదటివాడు 

చెప్పినమాట ననుసరించి యీ డ్రందిసమోక రణ మేర్పడుచున్న ది, 

=౨(చ-౧౦౦))=౨ చ.౨౦౦ (౧) 

fe మొదటివాడు శరండవవానికి పదిరూపాయ లిచ్చినయెడల 

ఆతకొ బా నియొద్ద (క-౧౦) రూపాయ లుండును. కెండవవోౌని 

టు ల pe రూపాయ లుండును. కావున రెండవవాడు 

"చెప్పినమూట ననుసరించి Me Aree 'మేర్చడుచున్నది విలా 

(౮) 

క tL ౧౦౦ 

చ + ౧ = ౬, (క-౧౦) ఇ ౬ క -౬౦ 

C౧); (౨) సమాకరణములయొక కప రెంగుపకు. ములను 

( Sides ఎ) అనుకూలముగా నూర్చంగా. న్ క్రి క్రింది,  కెండుసమోకరణము 

లేర్పడంచున్నవి, 

_ ౨ఆచ-కజ=జ 300 (3) 

| ౬క-చ=౭౦ (౪) 

స (౪) ను3 త్రో హెచ్చవేయుండు ba | 

౧౨క-౨చ=౧ర౦ (౫%) 

(3౩3 (౫) సమికరణములను కలుపగా 
౧౧ క =రీర౦ 

“క = రం రూపాయలు. 

పక యొక్క_వెల (3) లోభర్తి చేయణా చ వెల వచ్చును: సా 

. ఈ చ'-6౦0 = 3900 

ఎం ౨చ= 3560... 
అ చ = ౧౭౦ రూపాయలు 

"ఆ శ్తరము: - మొదటివానియొద్ద రు, రో౦_0_ -0 లును రెండవ 
వాని యోడ్హ రు ౧4౦-౦-౦ లును ఉండెను. క్ 

(క వేం. లు) 

ఆ 'నేనండు — ౧. ఇమ్యెకురాజు (ప్ర పౌ, త్రు (డు, 

"లాజుపౌ తుడు. కకుర్తరాజాఫ్ర త్తు (డు, bi వికరతే తై ఫ్రీగ కాఫుత్ర్రు సుమోధ ee దం కట్టుకు అను నామాంకరమలం నః. వీనికొమా పేరు 

హాము ఫుహారవుని' పౌ 

తు ౭కూ. తు. అయిదుసరుకొడుకులలో * కనిష్టుండు 
ని gage పీరు అదురు : డి? 

అ నేనుండు-అన్న ౦భట్టు 

అనోంగో పురో ఎ గంజూంజిల్లా,. “ బుర లర 

శాలూకా బొడొకిమిడీ జమికొదారీలోని , గ్రామము... “జనస సంఖ్య (0౦ 

అ అనో వూ --- ఒక చిన్న నడి: అ కోపీలవస్త సునగర మునక 

తూర్చువై శన బయలుదేలి, నోరఖ్బురమునకు 'దగ్గజ రా ప్రీనదిలో 6 

గలసీనదె. నేం డిది చాలభాగము నిర్ణలముగ నున న్నది 'అనోమానదిగట్లు 

| నే బోధిసత్తుండ సన్యాసము. Cae: ఈకారణమున 

దీనికి బ్ర 2 నె కలిగినది. 

అ న్న రగ  సంటూపజిల్లా ఒంగోలు శాలూ కాయందలి 

గ్రామము జనసంఖ్య ౧౧౮ itis 

ల న్న ౦వ 0స ల్లి — ఇ ఇెల్లూరుబిల్లా పతా 

యందలి కణాంగ్రానుమ, జనసంఖ్య. ౭౨ (౧౯౩౧ పన్నీ 

జ ౨. తూర్చుగోదావరీజిల్ల్యా అమలాపురం 

శాలూకాయందలి జమోకొదారీ గ్రామము. 

(గ౯౩౧). . 

| అన్న 0 ఐా లె ౦ - ద కూర్చుగో డావరి, ఏజెన్సీ బిల్లా 

యొల్లవరం తొలూకాయందలీ జమికొదారీ' Kor yan జనాస సంఖ్యా ౬౨ 

సై జనసంఖ్య ౧3౬౦౫ 

(౧౯౩౧) య. 

పాలక్రాండ 

తొల్లూ కాయందలి ' అలా wy ౨౨౮ ( ౧౯౨౧ ): 

అన్నం పేంట — విశాఘుపట్టణముజిల్లా 

__ అన్న౦చాక — నెల్లారజెల్లా, గూడూరుతాలూకాం 
యంపీలి ఈనాం గ్రామము, సోకి కళ్ళకి (0౯0). 

అన ష్ంభ జై ఆ 

యికుండు, పొందూటదేశమునందు : ఎనంకటను. శ్యామా. మభ్య 

సి(పయగోరువా రీతనికర సం, గృహమును మొదట నభ్య సిం చెదరు, 

గ్ న్యాయ మీమాంసా వేదాంత - వ్యాక రణము లనువివయముల 
(గృంథములను 

న . 

BD సెను $ Es అ Se i ri 

న! గారు కత; క సల స్తే 

ఛాష్టాత త్ర బోధన్ క ఆలోకనీ సకాంజనమ్. (ఇది. న | 
“ఆలోకి మను తత్ర క్ర చింతామణి కకం డ్రీక్ఞ గ సుబుద్ధిమ్నో 

| వారన్ (ఇది కయునాథకిరోముణియిక్క.. కకం 8 టీక. 
శల 3. 

=. 

( ౨ 1 మోమారస్మాగ గ్రరథేమలూ!—= | , య; mean" gh 

వం రోటకోక్డీవనీ ( సుధాసారక పోవనోభునరాసీకమడ 
FO » Fy అ త్ర? వా టీకా. న Ma Ga eA ee నల 



వా నీ రాజి నేంట 

(3) వేదాంత గ (గ్రంథములు ; న 

౧. మితాకురా, (13 బృహనూ శ్ర ముల క్ళ శ్రి ౨, . తత్త్వ 

విచేచనమ్.. ( క 

(౪) వ్యాకరణ గ, క. క 0 3 

౧, వ్యాకరణమిళాతృర్యా. 

(వై యటుని ప్ర దీప ముమోందెటీక ). 

2 భావ్యప్ర దీపోర్ట్యోక నమ్ 

పెగ గృంథములపట్టికవలనచే టాక గల. .. ఫకలవిద్యాపాండి 

శ్యాతిశయము . వెల్లడి కాగలదు, ఇదివజుకు నీతనితర్క._సంగ్క స్కూ దీపీ 

కలుమ్మాత్ర, తము సకలజననిదిత ములు, కొన్ని సంవతృరములకుం (|, ందట 

హ్యాకరగమితాక్షరను 

Sanskrit 561165). లో (శ్రీళట్టనాథస్వామివా రచ్చు వేయించినారు. 

మీగిలీనగ (గృరిధమలయొక్ష.. .వ్రా వా, 46తే ప చృుతు. లీటీవల -స సంపాదించి చెన్న. 

పురిదొరతనముచారు తమ గ హ్రాచ్యలిభితపు స సక భాండాగారమునం 

సు. , 
చు 

ఈతని” గ్రంథములలోని యుపోదాతములును, పరంపరాగత 

లోోీకవా Py చూడలా నీత్రనిది గొప్పపండీతవం క మని తోచు 

చున్న ది. ఈతనిముత్తోత లోక సాథభట్టు, ద్వాదశా ఘేౌజ్యూం' డన్న 

బిరుదము గలవాండు, మం త్ర, భామ్యమును, కృష్ణాభ్యుదయ మను 
కావ్యమును ర చిం చేను, తాత మల్గ్జుభట్టు; అగ్నిహోత్ర, తభ ట్రన్నబిరు 
దాంకితము కలవాడు; ఆలోకన్ఫూ ర్వీ యన్న న్యాయ, ' ,0థమును, 

తత్త వివేచన మన్న వేదాంత, గ (గ్రంథమును, మహాధాష్యటేక యను ' 
వ్యాకరణ గ, గృంథమును DIR తండి తికుమలభట్టు, సర్వతోముఖ 
యాజిబిరు డాంకితుండు, సంధ్యావందన ఫమ్యమును రచించెను, వీరికి 
మూలపఫురుషుండు రావ ఘువసోమయోజి. అన్న ంభట్టునకు మహామహోపా 
ధ్యాయ బిరుదును, అదె కై సళవిద్యాచార్యుం డన్న బిరుదును ' ఉండెను. 

ఈతనికి అన్న యాండె. నని € అ త్రౌసడ గ గృజచరణాః ) అన్న mr 
yrs చెలియుచున్న ది. 

అన్నంభట్టు : సంటూరుమండలమందలీ గరికపాడునివాసి 
యనియు, కొండవీటిలోని పాఠశాలలో? బం డృెంజేండ్లు చదువు 
కొనె ననియు తరువాత 'లౌను ఒక పాఠశాల స్థాకిరచి విద్యాద్ధలకం 
దర్భ క్యాస్త్రమ చేర్చుచుండె ననియు, తన కున్నదానితో సంతుష్టి 
జెంది యెన్న (డున్కు ఎచ్చటికిని వెళ్లి యేరాజును ఆ కృయింపలే 
దనియు, ౫౫ సంవత్సరములు వయస్సు mrs ర్ లము 
నకు బోయె ననియు తర్క_మునందు మొదట లు తరు 
వాత దీ! పీక్ పీదప ముకోవల్సి చివర గచాధరి' ఇప్పు సంప పృదాయము 
నీతండే ' యేర్ప్సటిచె ననియు, ఈతడు శాక, న కోకో శతాబ్దిలో 
నున్న వాం డనియు అర్వాచీనకోశకారుండు ' చ్రానితీస్నా (డు. 
ఇందుల శాతం జేమియు నాధార మియకిపోఢథనను గఅన్నంభట్టు 
క్రీ: శు ౧౯౪౦౦ జా - ౧౫౦౦ లకు నడుమకోలమునే " నున్నవా డని 
an సౌధారణముగ నూహీంప ఏపవచ్చును, ఇతయ క్ర - 8: క్రీయాకొము 

-అన్న దేవచోళుండు 

కానీ సంస్కృత గృ గ ంథనమాల ట్ 

గై 

దికారుళకుల _దరువాతిచాండు, నిధ్ధాంతకాముదీకారు నకం బూర్వపు 
వాండు, 

 కాలీగమనమా(లే,ణ నాన్నంభట్టాయ లే ద్వ్వాజః '-ళాళికిం 
చోయినంతమ్మాత్ర మున | (బాహణుండు అన్నంభట్టు ఆాండు అన్న 
వచనమును ఉ దావారించి కొంద టీతండు కాశికి బోిరాను యచ్చట 

బండితుల గలిచి విరుదావళులం బొం చె నని చెప్పుదురు + 

© న్న అ9రాజు శీత షు విశాఘపట్టణ మము *ల్ల్రా రంగ 

వరఫుకోట అలి న్ా 

(౧౯౩౧). 

గ్రామము, జన'స౧లం శస తిం KMT 

అన్న ంరాజునల న --విశాఘపట్టణముజి ల్లా సొలూరు 
తాలూకాయందలి జమి కొదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య 3 ౯౨. 

“అన్న దాన పట్టి — ఇది నేలంజిల్లా జశేలంతాలూకా 
లోని యొకచిన్నజమికాదారీీ దొరతనమువారికి 6 శఇకల్సించపలసిన 
పేస్కుషు రు, 35,౭౯౦ లు, ఈ చుశారుఖ్య స్టలను ఆన్న దానసట్టి 
యనుపల్లె, ఇది నేలమునకు పళ్చిమమున "కే, జల దుహూరమున 
నుండును, ఇందు ౭5 ఇండ్లును 3౦౭ సరు అత! కలరు, 

అన్న దేవచోళుండు _ మ భక్తీ శరుం రను నానూంఠ 

రము గల కానురాజాయొక', కూమారుడు, ఈతనిత ల్లి ఇఉతన్ననూంబ, 
అన్న బేవుని భార్య యిరుగాంచిక, ఈమె. నూర్యవం కేశ! న 
సిన్నుండి అమనువానికీ( దోడంబుట్టినది. వీ రిద్దజికిని కురధద్రు, దుండు 
కొడుకు, అన్న బేవుండు మహమృదీయులతో గలసీ క క ల మెన్య 
ములను ఓడిం చెను, జవాగు మొదలైన నొా్టకమిం చెను, 
ఈకండు అత్హిలియొద్ద  దకీ ఇ దేశపు రాజులతో యూద్దము జేక్కీ తన్ను 
శరణు వొచ్చిన Pe OS గాపాడొను. తన స్నేహితుని గహీంస 
నీతండు గోడావరీతీరమున కాశరపర్తి యొద్ద తన బావము ఇత(ది రెమ్న 
పీన్నుండిసాయమున కన్నడరాజును సైన్యములను చంెపిను, తన్న 
శరణు చొచ్చిన కాటయవేమునికుటుంబనును యు జే కాముడి 
రకీంచెను. ముమ్లుడి బొోలవర మితనిరాజధాని. ఇతంయు చ్రాహ్హాణు 
లకు బంగార పుకొ మలతో వేలకొల(దినోవులను ఊడానముచేసెను, 
శీ క. గ౧రింకరిన దాజారామభీమేకుని సడిమి౭ద సునక్మ్హ ఖు చికను చేసి 
వన భములుము సుపర్ణ కలశమును చెట్టించెను, గంగ (€. గోదావరి ) 

యొడ్డున పిన్న సానిసంగమనొద్దమన్న ఆ త్రమగండ చో ₹తాన్న జేననర 
మను గ్రామమును చ్రాహణులకు డదానముచేసెను. ఈతని ఇాసనములు 
చాకూరామము, eed సహక మనా 
గానవచ్చుచున్న ని, వీని ననుసరించి యితడు రాజనుాక్ మొందృ వర 

సలనుల 

. ప్రాంతమును క్రీ క్ట జ ౧౩౨౮౮ మెదలు. ౧౪౧౩ వలకు Feral 



౧౬౫ 

ఆన్న పూర్ణ నన పార్వతీ వి యొక్క యముక కూపము, 

చుం కుకు సోః అమ్మం గోవి యొక్క 

రారా ల వక ము కాశగో[ లుం ఈమె కాశికి వదిపతిర్తిరొన వి క్వేశ్వరుని 

భార్యాం ఆశభిసి పైవశివువకు [కు ఇెట్టుంపనై ామె యీ 

రూమయమవుంచు ధరించే స్టా గా అన్న భానవ గ్రువామానకు వొక చేతిలో 

పశెమును ౫రీంలేయు నుండును. ఈ మెభక్షయు రళ్తను ( ఎఆుఫు ), 

చై ఈత శు ఆఅఫఘహమి: ఈ మె ఖభాజాపనము, ల్యూ ఫువో మకులుగూడ 

“ఆన్న పనా కును న శేవనెను ా”రిరునుంకే, ఆది యన్న 

విచ్చు కోవతయి. అపు్ర౮ాజరయరం చై, రృకూషరువచే చేయుదురు 

(విశ్వ కోశము). . 

క. wn ఇ అఆ శర్షసశలా + రో అన్న శిశాహ్రీసల్లీ నా De క 

ఆత “లవాజాయకంవలి ఈనాం గామకూ, జపసంఖ్యు rs (౧౯౫౩౧) 

అన్న పాళనము = రాలకున కొఅప్క యొనిమి 

దన “"దెజణాలాో(౮ాని, 'శాలీకటు వదక దహోడక లలో గాని కావింప( 

బతు. హ్కమాన్న భి కగపంపా్యర క, రంది మంచిల్నునుందు 

సున్నా టో వ ప చ్రాక్షానంతి" ము శుదిశాకు కాన్ని న నాంది 

విరహాపహా3హ.జపాంరము. కుశంకిక యమపీగుుల అఆగ్నిసంప్కార 

కార్యము నా5రింపవలయాను, ఆంతే స్తక్ళర క రారంభమున ప్రాదేక 

చయ్మయమా౯ాములై న శీతిలేో నురంచినసమిిలను వహ్నీయసందు పోను 

మం జేసే నిక్యర్తిత మసహోవ్యావాతివావశుడై నుంత్రోచ్చారణ 
సూర పక యుగ నేతితో పంచాహుతిహోనుముం కేసి పిమ్తటం బంచ 
(పొ ౯ యో నుము మహావ్యాహృృతి హో నుకుంల సిపి ప్రాదేశేప్కకూ 

ఆము లె మభృఠె గ అష సమిిలదము మరల వగ్ని లో పావన 

 జెంంనరిఆచి (పృకృతకర్శరును సమా పము చేశువలయాను. ఆటతరు 

వాత శంటిచ్యమెన శాట్యాయన సనో మకు మొదలుకొని వామ దేవ్య గా 

నాంతో ముల he మూసరీంచి మంత త, శార్వళ ఈగం సడూఠతుని 

నోటెలాో నన్న కు 'నిషవల యాను, బుకోపొకునకు దఖీగ 

నొచం గ వలయాను, ఈళార్యము బాలంన కాఆక నెలలో జే చేయా టంచి 
తము. కూన్యరిఘలం మొదలె నవానిని నదవీ కుళ్ల పమకుభతినులం దీ 

సం సాాప్రె. ముం కేయవలయా నని మార్క్లంచేయమనునంరు లీఖింప(బడి 

యున్న. తం చుధూషీ గులు ఫపుగ్రుని కొడిలోం నూగు 

చుం౫లజెట్టిలాని దేవశౌసనముకుమున కొంచనపారత్తరుతో సన్నము 
వినిపించి ఎకునంశరకు లేవె, చెయ్య బంగారము కలసిన పాయసము 

నారగింమ:జేయనలయాను ఈప్కకార మవ్న ప్రా పొాళసముం జేయించిన 

కీడుకుల గా3మారకిపని వల్లి ఈడు గూర్భుంవం బెట్టి రేబకసాన్ని | = 

భ్యమయున “జపసెదుముగ సకఅశిల్చకలాద కార్భరూల, ' ప్రావ్రుతూ నలక 

 రించా చానిమఫ్య పాలకుని శదలతం యామ, కుప్ప న్యయగున జేవచా 

గహిందునో తేక్ళంబంధ మైనఉయేం యక నిళృశ్తి 

fo పరిజు చే “శీ, 

పీ 

ర్భమునూ 

ల దుదంం 

అన్న పూర్ణ- అన్న భేది 
_అన్నళేది = “ఫర్కస్ సల్చ్ఫేటు : 

sulphate ) ఆని శాసాయనికళ్నా ప్ర్రీరోనామము. “గన్ వట, 

ఈజ్ *, క కొపిరాస్? (౮౯౫1 vitriol, ౧౦౫౬115) అనునవి 

అంగ్ల మున ఆన్న భేది! వ్యానహా3క నానుములం. 

రాసోయనికళా,ప్రు నీివయములు 

అతా కా _ వీనికూడికవలన అన్న భేది 
రీర్చడురున్నది. పరమాణుసంయోగనీద్రాంతము ననుసరించి అన్న 

చీంలో ఓశవరకూణువు ఇనుమ్సు ఒక పరమాణువు గంధకము నాలుగు 

పరమాణుశ్రేల ప్రాగణవాయాచ్రేను గలవు కొత్తగా తయారు చేసిన 

ఆన్న శే ఇలమి శీ త నుసటచేత లేతపచ్చరంగు గలిగి. నున్నని 

భల లగల సృటీశ ములన లె నిగవిగలాడుచుండును, గాలిలో ఆరంబెటె 

నప్పుడు కొంతజలము విడిపోయి తెల్ల ణుకి | కృనుముగా గోధుమవర్ల 

తయారు చే యూవిధము ; ఇనుపరీగను గంధక ద్యావకములో 

{Sulphuric acid) కరఠcగqచినప్పు డన్న ఖేదె యేర్పడును, ఒక 

రులము ఇహపరీగ్మ పకరతులము గంభక చావక మ్యు ఎనిపొదితులయులు 

వాననీరు కొలీపీ వెచ్చంబెట్రినప్పుడు ఇనుము కరలిపోవును. దీనిని దిగ6 

కాచి మూక పెట్టి చల్లార్చినయెడల అన్న జేది నిగనిగలాడెడి పలక 

లతో అడుగనకు దిగను, పర్తశసరళిలో ఆన్న 'భేదిని కెండుమూ(డు 
విధతఈాల తయారుచేయుదురు. పనికిరాని యినుపముక్క_లను ( ఇనుము 

రద్దు ) గంధక ద్రానకములో కరంగించి వడంబోని మలుగ(జెట్టి చల్లార 

నిచ్చివయెడల తన్న శ్రేదముక్కలు క్రి ందికి దిగును. పటిక (Alum 0! 

మయం రరుత ము ( Copper sulphate ) వర్త్హకసర లిలో తయారు 

చేయుటలో ఆన్న [దె యొకో నా ముగ ( By-product 9 

ఏర్పడును. పటిక తయాగుచేసెడిరాళ్ల్ లో * పంట్” (Pyrite) 

ఆను కఇనుమ్యు గంధక ముగల పదార్థము మిశ్రిత మై -మెయుండును.. దీని 

నుండీ అన్న శ్లేది తయారగును,. త ముతా కంర నున చేయు 

నప్పుడు కొంత యన్న భేదిహాడ తయా రగుచున్నది. 

( Ferrous 

చెరైటురాళశ్షను మాండివినప్పుడు వాటిలోనున్న గంధకము 

చొలవఆకు ఎగిరీపోవును. అట్లు మాడ్చి రాళ్లను తడిపి -గాలీలో 
నుంచినయెడల ర్కోనుయుగ కోంత అన్న ఖేది యేర్చడును. అప్పుడు 

దానిని నీటిలో ట్ వడంబోసి మజుగం బెట్టిన యెడల అన్న భేది 
పలుకుల, కీ, శిందెకి దెగునుం 

గుణములు! అన్న ఖేది యించుక నీలిరంగుతో మిశ్రిత 
మైవ ఆకపచ్చనివర్ణము గలపదార్థము. ౧౦౦ పాళ్లు అన్న భేదితో 
దుతారు 9౧ పాళ్లు ఇనుము ౧౧ పాళ్ళు గంధకము, ౨౨౩ పాళ్ళు 
ప్రాణవాయావ్యు రో౫ షాళ్లు నీరు మిళిత మైయుండును. దీనికి ప్రాణ 

వాయావ్రనం దర్యంక పే ను, అందుచేత శాలీపాతినప్పుడు ప్రణ 
వాయువుతో స౭యోగనును పొంది రంగు మాలును. అన్న భేది 
వీటిల్లో సులభ్గమాగ కరంెడివస్తువు. నీటిలో కరలన అన్నని 



అన్న ఖేదీ 
.గాలీలోో నుం చినయెడల కొంత నేప రఠీికి' lett, ప్రాణవాయు 

వుతోం గలసి కొంచెము ప సు పువర్లయమగల పదార్థము నంటే "తెట్టు 
'తేరును. నీటిలో కేరర్యయున్న బంగారపు ప్రద ర్రభ్యాములనుండ స్వచమైన 

బంగారమును విజ కదియాుళ క్రి wr గలదు. 

: అన్న భేదిని మాడ్చినప్పుడు మొట్టమొదట దానిలో. నిమిడి 
యున్న నీకు ఎగిరిపోయి తెల్ల (బడును, "తరువాత గంధకపుసంబంధ 

మైన ఘాటగుపొగలు చెడలివచ్చును. ఎజ్జనిపొడి నిలిచియుండును. 
దీనిని లోప హభస మనవచ్చును (Ferric Oxide) దీనిచే స స్వర్లకా కారులు 

మెలుంగు సె పెట్టుట నతన యోగిం చెదరు. 

ఉప యోగములు : =  అన్నశేద 

యొక్క వేళ్లు ఊరుటకుంగాను. 

కలుపుదురు. 

నీటెలో కొంచెము ఈ 

పరి న్ శ్రమలు ; — పరి శ్ర త్ ముఖ్యముగ 'బట్టలయద్దకము | చేయుటకు అన్న భేది ఉపయోగించును. 
నంచు విశేషెంచి టు. నట కలంకారీ అద్దకములోను 
( Calico-printing y అన్న భేది విశేవముగ వాడెదరు, 

కాయనీటితో గలిపి సీరాచేయుదురు. తోళ్ల ను శుభ పణుచుటకును 
నల్ల ల రంగులు, గంధక ద్రావకము, మెటులసపొడి క తయారు 
న అన్న శస న్ న 

వె దై ద్యవిష యములు : IO 

౧ వాశ్చాత్యశా స్త్ర సము ననుసరించి ME వైద్యులు 
ఇనుమును ఏయేవ్యాధుల చికిత్సల కరక పయోగింతురో ఆవ్యాధుల 

యందు అన్న భేదిని సాధారణముగ నుపయోగిం పవచ్చును, ర _క్షపుప్టి 
లేనివారికి ర క్ల స్రావమును నిలుపుటకును. ఇదె సహకారి యును, 
కాని యినుముతో ప మి కృమమై తయా రగుక్రొన్ని పదార్థ ములం సులభ 
ముగ జీర్ణ మసనవిగధు, మటీకొన్ని యట్లు గాక జీర్ణ ర కోళమునకు, 
నానాంటికి శ్ర మ కలిగించునవిగను ఉన్న వి. కాయిట్టి వైద్యుండు. 
కోస మయొక్క 1 బలమును బట్టియు, వ్యాధి బలమును బట్టియు అ ర్న భేద? 

గాని, ఇనుముతో మ్ శ్రీను మెన ఇతర పదార్ల ములను గాని ఉప 
గింపవచ్చును, స, మందును సేవించునప్పుడు wae మధిక 
మె మలము. నల్ల నగును, క్రొందజికో తలనొప్పి beats అజీర్ల 
ము మొదలగు గుణము లినుమును సేవించుటచే కలుగును, ఆన ఏ భేది . 
మోతాదు ; ౧ మొదలు ౫ గురివిందగిం జలవజక్రు 
నీళ్ళతో చేర్చి ఇయ్య వచ్చును, కర్ని పొడిచేసి మాతే, / గట్రిహాడ 
నియ్యవ చ్చును. meer," 
జాడన గును, 

౨, దురాంసయు పెరి వచ్చు పుండ్ల పై 

యెడల కోేతసణమే గలదు, నీళ్ల లో గలిపి వుండును. గడిగినయెడల 
కోంతగుణ, మంతశా. నుండదు, మొండెప్రండ్లు కీ మ్రేన ముగ నూనును, 

ఇళ. 

కరక 

యన్న భేదిని 

రెండువిథములు గలదానిని-గా పేరొూలనిరి.. 

నీస్. మనియు, పున్నకాసిస మనియు విభజించిరి. రసతం (త్రృోములయం గు గ్రుక్కెండు. | 

' ఇనుము). అను igs we, 

అన్న భేది ఛాచిన 

౧6౧ 

3. అన్న భేదియందు సూక్ష్మజీవులను - నళింపంచేయాగుణము 
గలదు, ఒకిపొలు అన్న దిని ఆజుపాళ్లు నీళ్ళ తో జేర్చి. జలదారు 

లను పాయిఖా నాలను కడుగవచ్చును, “బకనూనవు(డు విసర్గ ౦చుమల 

మును శుద్ధి చేయుటకు రమారమి ఇ₹ండుతులముల అన్న భేది పట్టును: 

కలరా pa వ్యాధులు గలదినములలో ఇతరపచార్థములు 

లేనిచో అన్న భేదిని నూక్ష్ము జీవుల నాళ నార్థ మె. ఉఊపయోగంపవచ్చును, 

కీ, పసువులకుయాడ ర కభన్షక అనకు; చెత్తురువిరేచనముల 

కును, "రక్తప్ర, వాహమును ఆంపుటకును ఇయ్య వచ్చును, పసువుల 

పుండ్లకు మంచిమందు ; కాని అధికముగ నుపమయోగించినచో కోంత 

శ్ర | కోయును. కొబ్బరినూనెతో చేర్చి వాడవచ్చును, గుజ్జ మునకు 30 

దమున a న | ను, | మొదలు ౬౧ ET NT ప సువులకు మేం నై ము దును ఉపయో చె వీ | 

లు. యెత్తువజకును లోపలికి వాడవచ్చును 

"ఇకరోప మోగములు :- ౧: 'కరకకాయనీళ్ల్ త్రో మ. సిరా 

లి,  చెరసీ సినవెండ్రు కలకు రంగు చేసి కొనుటకు మజీకొన్ని 

ప దార్భములత్రో దీనిని గలిపి ఉపయోగింతురు, 

6. క్హ్స్య మొదలగు పండ్లపొడులలో వాడుదురు. చిసళ్లీ లో 

నెత్తురు త్ ౦చును కాని నల్లనిరంగు నిచ్చును. 

of రంగులం చేయుటలో. అన్న ది 6 ఉపయోగంతురు, . 

౨, ( ఆయాశ్వేదము ననుసరించి : — 6ఈపర'సమ్ము ఖనిజిము. 

దీనిని సంస్కృతీ భావలాే కాసీస మందురు, _రసరత్, ప సముచ్చ 

యమునందును తదితరము రసతం తేయులయందును 'నీ 

ఊపర సములలో చేర్చటచేతను రసవా ర్రికాచార్యు 

లండటును దీనిని .  ఖనిజమయుగా వ్యవహరించినటులు చెలియుచున్న ది, 

అయినను పూరు లీయన్న భేదిని ఇనుముతో ౧హాడిన మి శ శ్రద్రువ్యము 
(Compound ym పరిగణించి రనుట . కాధారము లేవియు 
లే వని ఉదయచందృదత్తుగారు తమ “హిందూ మెటీరియా 

లు 

ా* యను గక స నొరు, జ |] మెడికా” యను స వక్కాణించియు న్నారు ఖునిజము"గా 
పరిగణీంచిన ఈకాసీసమును కొందటజు గం థకర్తలు తమతమ 
గృంథయలయందు. వాలుకాకాసీస మనియు, పువ్చకాసీస మనియు 

మటిేకొాొండటు ధాతుకా 

చెచ్చటల జూచఛినను sew లగు .కానీసములనే. చెప్పేయుండు 
టచే నిందు వాలుకాకొన వీ సమునకో ధాతుకానీ స మను. 'నామాంతేర 

ముండియుండవచ్చు నని తోచుచున్నది, వై ద్యవిశారదు లందణును 
| దీనినే అన్న భేది యను పేరున వ్యవహరిం ది చికిత్సలయందు. తటచుగ 
నుపయోగించుచున్నారు. దరదము ( ఇంగిలీకయు ౩ సస్యకము ( మెల 
త్ క్రీము ముదలసన ప్. ఇప్పుడు. రసాయనస మేళనముచే తయారు 

Pro) 

శ 



౧౦౮౨౩ 

మతి వేయయబడు ద ద్రువ్యములనుగుబించి ప్రా, పాచీనరసతం త్ర, త్ర జులు వాని 

యుత త్రివిధానమున్సు అవి దొరకు ప ప్రజోమలను brad నిన్లేశిం 

చుటచేతను, మట్టి యిసుక ప మలినప దార్థములతో6 గూడి. 

యుండున వసటచే శుద్ధి చేయక Pree దని విధించుట 

చేతను తాం, తృికమహాయుగమునం దీయన్న ఛేదిగాడ గనులయందు 

దొరకుచుండెడి దేసూ యని యూభూహింపనగును, 

_ కాసీసస్వరాపముః_ఊదయచంద్రదత్తుగారు తమ హిందూ 

మిటీరియా"మెడికా” యందు ధాతుకానీసము ఆకుపచ్చనిరంగు గలది 

గను, ఫువ్సకాసీసము కొంచెము పనుఫురంగు గలదిగను ఉండు నని 

న్ Se ఇందులకు నిదర్శనముగ, 

ఖో, 6 కాసీసం ధాతుకావీస ౦ పొంసుకానీస మిత్యపి, 

..... లబేవ కించి త్వీఠంతు పువ్చకాసీస ముచ్యతే” 

అను శో కమువలన ఆయుళ్వేదప, ప,కాశ మను గ్రంథములో శ్రీనుదు 

పాధ్యాయమాధవలు సువ్పకానీసము కాంచను పచ్చనివర్లముతోోC 

గూడియుండు నని నిరూపించియు న్నారు. ఇప్పు డీకాలమందు(సాడ 

 ఈరెండువిధము లయినవర్షములు గల అన్న భేదిని జాచుచున్నాము, 

ఈరంటిలో పువ్చకాసీసము మిగుల శ్రేష్ట మయిన దని షట 

చార్యులు మొదలగు నాయాన్వేద శా(ప్ర్ర్ఞులు జ్జ పుహ్పాదికానీస మతి 

వే స్తం ఇ త్యాదివాక్య ములచే నూచించియున్న వారు. ఇందు 

వాలుకాకాసీసము . కరవిశిన్హ్ల మనియు అక్షురసవిశిష్ట మనియు, 

" పువ్పకానీసము కషాయాన్లురసవిశిష్ట మనియా, వీర్యమునందు రెండును 
ఊస్లవీర్యవి శిస్ట ములే యనియు6గగూడ వర్గీ ంచిరి. మటియు అన్న భేది 

క్వి తము ( బొల్లి ), శే తృరోగము, శేషరోగము, వాతరోగము అజీ 

రమ్ము అర్మోరోగము తయరోగము. పొండువు, సీ హరోగము, గుల్మ 

. న మూ తృకృచ ము = వీనిని బోకడమను. (వృణమును శుద్ది 

పటీచి మాన్నును. = »6 ha అని వెప ంటచే కృతి, త్రి కాక. 

విఖుగుడుగా నుపయోగించు నని వోయరున్నరి. 6 ముఖకేశరంజన 

కరమ్ * ్ పటరంజనకం పరమ్? అని రస (ప్రకాశ సుధాక రమందు 

అన్న భేదియొక్క_ గుణకథసము శు ను దీని లేపన 

(కీ యచే ముఖమునకు కాంతియ్సు శకేశములకు కృష్ణ వర్లమును గలుగు 

ro తోచుచున్నది, ఇది వ్యస్త్రములక్రు రంగు వేయుట కుపయోగ 

పడునట్టుగూడ తోచుచున్నది, అయితే దీని స్వతంత్ర, తోపయోగ 

మెచ్చటను జెప్పియుండినట్లు తో(చదు. ఇతర ద ద్రక్యయలకో సమే 

ళనముం జేసి యుప యోగింపనగును, 

శుద్ది :-- దీనిని శుద్ధి చేయక యూప మోగంపరాదు. 
యోగించిన ఛర్జి పుట్టుటం జూచుచు నేయున్నారము. కోగ్గనావిధా 

నము లెనేకు లేక RIES. జెప్పియున్నను waa) 
శ్లో, భృంగరాజర నే స్వీన్నం నర్మ అం పా ప జాయే) అను 

. శాస్ర్రమర్యాద నతిక, క మింపక దీనిని * G3 వై ద్యావతంను లందును శుద్ధి . 

శేసియే వాడుచున్నారు ; 5 అనయా TE. పసరుతో 

యందు గలీపి నేవించినచో, పాండువు, Eis, 

అదట్టుప 

అన్న భేది 

దీనిని డోలాయం లీ మున వండినచో ( న్వేదనచేసినచో ) కుం 

యగును, REE సంటగలగరరసముతో ళో _ పర్యాయములు 

ఖల్వమున నూజి యుపఫమయోగించుటయు6 గలదు, దీనికి మారణవిధాన 

మెచ్చటను |గ్రంథస్థము కానరాదు. కాని. వ్యవహారమునందు లఘు 

ఫుటంబు లీడ్ yy సిందూరింపంజేసీ వాడుట కలదు. ఇట్లు లఘుపుట 

ములచే తయారుచేయంబడి న అన్న ేదిని ందూరము కుద్దిచేయయబుడిన 

అన్న భెదికం కు దోవురపహీతమును, గుణాధిక్యముగలదిగను 'సగుచున్నది. 

శుద్ధిచేసి సినయన్న భేదిలి నిమకాయర'సము, వేంప చెక్కరసము, కుక్క. 

పౌళాకురసము - వీనిలో  చనిచే సయిననుూ చక్కొ_(గ నూజటీ బిళ్ల లుగా 

జేసి నీడలో చెండించి ఆబిళ్ళ లను మాడశోటిలోం బోసి చెని మటి 

యొకమా(కుడు మూసీ సంధిబంధనము చేసి ద్రృవ్యపరిమాణము నను 

సరించి ౫ం మొదలు ౧౦౦ వజుకు పీడుకలతో పుటం బిడ వలయును, 

కానీససిందూరము :__ అనంతరము సాంగశీతలమునం దీసీ 

చూచినచో నందలియన్న భేది ఎజ్జగ సిందూరించి కుంకుమవలె 

నగును, అద్దానిని సర్వరోగ ములయందు నుపయోగిం పనగును, ఆంధ్ర 

జేశీయులగు వై ద్యవరు లంద టీరీతిగశే కానీససింయూరమును తయారు = 

చేయుచుందురు. మబీయు దాకీణాఠ్య వై ద్యులు కొందటు కానీసము 

నకు సమముగ సురామారమును (16) కలిపి పెని జెప్పిన రసము 

లలో ఆజీదయిన నొకజానితో నూటీ పుట మిడుటయు. గలదు. ఈవిధ 

ముగా తయారుచేసినసీందూరము ఎక్కువ గుణవంత మని వారియాశ 
రము, కానీససీంచూరము గాన్ని శుదకాసీసము గాని (త, ఛానముగా! 

ల యోగములు కొన్నిమాత్ర, మిం దుదొహరింపంబడును, 

స (టై న్లో, కాసీసం భస్మ _కాంతస్య చోభయం సమభాగిక మ్ 

వరావిశంగసంయు క్షం ఘృత కే ద్ర, ద పతం వశే 

భకీతం హంతి వేగేన పాండు యమ్మైణ మేవచ 

పే హం గుల్మం జదే సూలం మూ త్రకృచ్భాణ్య శేమతః, 

—__ఇరి రస పృకాళ సుధాకశే, 

అర్థము, అన్న భేది, కాంతభీస ము సైంధవలవణము, వాయు 

విడంగములు -__- వీనిని సమభాగములుగ చూర్గీంచి హో తేనె వీనీ 

పీ హామ్కు గుల్మ ము 

మొదలగు రోగములు కాంతించును,. అగ్ని దీ క చ్చు కలుగును, 

౨. 'కానీసం de హారి తెలం రసాంజనమ్, 

ఆమ్లపిస్థః ప్ర, ప్త లేపోఒయం వృహక చ ;హిపూతయోః, 

--ఇతిచ క్ర కద ర్త 

అర్థము. అన్న భేది, గోరోచ నము, తౌళేకము, కు 
వీనిని కాంజికముతో నూలీ లేపనము చేసినచో వృవకచ్చువు, అపో 
abel మొదలగు చర రోగములు కాంతించును. 

3, సువర ర్లవువ్బకానీసం విడంగాని మనళ్ళిలా, : 
రోచశా పు చైవ లేపనా చి? శ్ర నాళనమ్, .. 

. భి 1 - —ఇరి శార్ జ్ఞధరసంహి తాయామ్. 



DE megs 

అర్లము. వసఫుజాబ్వి అన్న శేది ముల మణి 

శిల గోరోచనయ్యు సె ంధవలవణము వీనిని సమానముగ |గృహీంచి 

నూటణి లేపనముం చేసినచో క్షిత మనుకుష్టువు నళించును, 

రో, Wa దథినామచ హా కా ఘ్నూనుధు ad 

అర్థము. అన్న ఛేదిని వెలగగుజ్జాను సమముగ ven we 

నేించినచో' ఎక్కిళ్లు కంటక చును; 

“ఇట్లు కానీసము యోగము లనేకములు 

నత సాల న. ( 

ప ప్రధానముగాయల 

న ప్ . 

అన్నమదేశండు - వా ఓరుగంటి రండవ 

రుదు నితమ్ముఃడు, పృతాపరు ద్రునితంశడ్రి, ౩ పేరు మహోచదేవుండు,. తల్లి 

జన ఉమక్క. pant నికనికల్లి దండ్రులను వారే యని మన 

మెంచవలసీయుండును. ఉమ్షక్క_ "కు ద్రమచేవిహంకురు. పృతాప 

రు దు (డు దిగ్చిజయయా శ్ర, త, వెడలి వండ ్రైండుసంవత్సర ములు తిరుగు 

చుండ ననియు, అకాలమున నిత(డు యత బరీపొలనము 

చేసా .ననియ్కు తురుష్కులు. రాజ్యముమో.దికి దండెత్తి వచ్చినప్పు 

డీతడు వెచ్యాధీసుండుగ నుండి వారి ననేక పర్యాయము లోడించె 

ననియు, చివరకు( బృతాప పరుద్రు,ండు పట్టువడినకాలమున నితండే 

రాజ్యము చేసె సె es ప్రతాప  పరుద్రుండు చెజనుండి వెడలివచ్చిన 

తరువాతే తౌొను రాజ్యము చేయనొలక యీాతనికిం బట్టము గై 

ననియు, సృతాపరుద్బుడు ute డె సతరువాశ సత 

ఈళాన్యభాగంబునశై వింధ్య ప్పాంతమువై ఫు ఫు వెడలిపోయె ననియు 

6 ఏకశిలానగరవృత్తాంతయు '1 నందు Sg సృతాప 

రుద్రుడు చెజలో నుండుకాలమున నీత(డు (స్కభుత్వము చేయు 

Pan విద్యానాథక వికృత ప్ర ప,తాపరు ద్రీయము పూరి అయిన 

ద(టు | అప్పుడు కవి 

తనయుంగర మిచ్చి యాతేనిని . 

పృ శాప 

తనతమునియొదకుం బంెపినయటు! 
శ ది 

© బృరీలో ban 

దిక్చాల దేవునిచే చ్రాయింప(బడినది. 

ప్రతాప ద్రు నియద్దనం బోలా. నాతండు 

mes ఇకీవలివారిచే Erm ముక ంజేీ 

౧౦౩ 

అన్నమబదేవుం డాతనికి గొప్పబహునూన మిచ్చుటయేకాక ఓతు6 

గంటిలో గొప ప్పపాఠశాలం 'జెట్టంచి విద్యానాథుని దానికి నాబార్యునిం 

జే-సెనంట ! ఈసమాచారము న్ కవిచర్శత్ర, ) మను మహారాష్ట్ర, గ,౦థము 

నందు గల దని అర్వా-ఏన కోశకారుండు వా సినాండు,2 ఈఅన్నమ 

దేవుండు ఓరుగంటినుండి వెడలిపోయి బ _స్తరురాజ్యమును స్థాపిం 

చెను జబ _స్టరుసంస్థా నము నె జామువంటి స్వతం తే త్రీ పృభుత్వము, 

ఇది మధ్య పరగణాలలో నున్నది. దీనికి తూర్పున మనరాజధానిలో ని 

జయస్రర యుజమోన్ చారీయు, దక్షిణమున గోడావరిజిల్లాలో నిభద్రా 

చలము తౌలూకాయును అంటుకొనియున్నవి. అచ్చటిరాజు లీయన్న 

మదేవుని తమమూలఅపురు షునిగాం జెప్పుకొనియెదరు.3 అన్ననుబేవుండు 

ఓకుంగంటినుండి బయలుదేటీనప్పు డాతనికుల దేవత మైనమాణిక్య దేవి 

యాతని కొకఖడ్డ మిచ్చెనంట ! అది యిప్పటివజకును ఆరాజులయొద్ద 

నున్న ద(ట,4 ఇతడు వచ్చునప్పు డాతనివెంట నొకబంటు. నీళ్లు 

తెచ్చువాండు వచ్చెనంట, వానివంశజు లీప్పుడు బ_స్టరుస సంస్థానమున 

ఫుట్ శల్ జమికాదారీకి నధిపతులుగ నున్నారు5 బ _ప్రరుసంస్థాన 

మందు కొసాయా లను జాతివారు కలరు, వారిపూర్వులు ఓరుగంటి 

నుండి యన్న మదేవునితో వచ్చి'నార(బ.6 6 అన్న మచదేవు(డు విక్కమ 

సంవత్ ౧౯ో౧౫-వ సంవత్సేరమున్క ననంగా (క్రీ, శే, ౧౩౬౦ 

గాలముచేసెనంట, బ స్తరు శ్చీరుణగంటికి. నమిక్కి_లీదూర ముగా "లేదు, 

ఈశాన్యమునందు రమారమి రెండువందల మైళ్లదూరమున నుండును, = 

ఇప్పటిబ స్ట సరురాబాలు గతా పరుద్రునితమ్మ డై డెన అన్నమ 

దేవునిసంతతివా రని చూపుటకు నాసంస్థా నమందలి దం లేశ్వరిదేవా 

లయములో నొకళాసనము కలదు, us బ _స్పరురాజులప్రూర్యుం డై డెన 

అందలిసం వత్సరము విక క్ర ము 

శేకము ౧౭౬౦౩ అనగా Ss శ, ౧౭౦౩. దిక్చాలదేవుం డన్బ్వమ 

జేవునుండి తను. అన్నమబదేవునికుమారు(డు హమీోర 

దేవుండు, రీ కాని శాసనమును ద్ర కటించిన నక ఫీంరాలాలు గా 

రీందు ' రెండు అసందర్భమాలం ఒకదానికి వారే 

సమాధానము చెప్పినారు. జెప్ప లేదు. మొదటి 

జూుపీనారు. 

రలడవచానికి( 

యసందర్భము : ఈశాసనమునందు అన్నమదేవుండు చం దృవంశేజుం 

వయ ర్ర్రాయలుడిసది, చెన్న పురి, Eg శీ శ్రిత “2 

' 2, 6 అర్వాచీనకోశ ' మనునది చరిశ్రాత్న కక్షోళము. మహోటీామలో నున్నది. కర్త రఘునాథభా స్కరనోడ్ బోలె, ఇం. దున్నయంశేము 

లన్నియా కావలి వెంకటరామస్వామి గారు re కలక తలో 6 9 కటిం చిన 6 Dekkan Saag ౧) అను 

8. Imperial Gazetteer of India, Bastur. 

ర, 10164, p. ర, 

6. Chhattisgarh, Feudatory States, 46. 

ర 87. 

8. Epi. Indica,y vol. ms} pe 145. 

గృంథమునందు( గూ oo 
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అంర 

డుగా జెప్పంబడినా6ఢు, . కాని గణపతిదేవుని ఏకా మృ నాథశాస 

నమునందు! ' కాకతీయులు నూర్యవంశజు లని చెప్పియున్న ది. 

కాని యిది యొకయ'స సందర్భము కాదు. - ప్రతాపరుద్రుండు "ముందట 

కాకతీయవంశజుయ కాండు, 

మొదట సృతొపరు ద్రుడున్సు అన్నమదేవుడును చం 

నందు ' బుట్టియుందురు. దత్తత వోయినందున (ప్ర తొపరు ద్రుండు 

నూర్యవంక్యుం చై యుండవచ్చును. _ అదెయు6గాక చందృనూర్య 

వంశములు మూలమునం రెట్లు - ఫుట్టినను, OOH 

యవి కవికల్పన లే యని చెప్పవలెను, ఎవరికి నివ్హము వచ్చినట్లు 

నారు తమవంశము సూర్యవంశ ప చంద్రవంక మనియు 

ఇ యుచువచ్చిరి, 

ద్రువంశము 

| 

: రెండవయసందర్భరు అన్నమదేవుండు ౧౩౨౨౩౨ లో నున్న 

వాండు, ఇది ప్రతాపరుద్రుని. జెజపట్టుకొ నిపోయినకాలము, అన్నమ 

జేవునివంశమందలి' పదియవ పురు షుండు పెళశాసనము వేయించినవాండు 

౧౭౦౩ లో నుండెను; అనయా 3౮0 సంవత్సరములలో ౧౦ తేఠ 

ములు గడచిన వని అనుకొనవ లెను. భరమొకటింటికి రమారమి 3౮ 

సంవత్సరములు పడినవి. కాని సాధారణముగ తర మొకటింటికి ఏం 
సండ్లకంకు -నెక్కువకాలము. లెక్క వేయుటకు వీలు లేదు. కావున 

ప్ర తౌపరుద్రు నితరువాత రమారమి నూ అండ్లకు మటియొక ప ప్రతాప 

రుద్రుండు ఉండవచ్చు ననియు, ఆతండు యాద్దమా సందు పక 

ల జచ్చియుండవచ్చు ననియు శ్రీయుత న వ్రాసీరి, 

కాని తరమునకు నలువది సంవత్సరము లంతగా నెక్కు_వకాలము కా 

దని మా 'తౌత్సర్యము, a 

“అ న్నను య్య, యథావాక్కుల. — ఈతం డొక 

యాం ధ్రకవి ; వీరశెవుడ్కు "ఆ (ల్రేయసగోత్రు య. 'యజుశ్శాఖా 

ధ్యాయి, గో దావరీతీర వాసి, ఒకప్పు gO శ) న అయా త్ర కు వెడలి 

తీరిగివచ్చుచు పల్మాడుతాలూకా జెట్టిపా లెముదిగ్గజ క్ళెహాతీరము 

నందలి విశ్వామిత్ర తాళ (శ్రమ మనయడు స 

శ్ర్రీనుల్లీ శశ్వరస్యామన్ సేవించుచు? వ ముండి అచ్చటా 

సశ్వేశ్వర శతక మను పేర భక్తిరస పృధాన మయిన యొకశతకమును 

సత్ర, శాల యను పుణ్యస్థ సలమున 

రచించెను. ఈకని తా నీశతకమును. శాకా-బ్బములు ౧౧౬౪ న రచి 
యిరేచీనట్లు లంటే చెప్పుకొనియుండుటచేత నీతండు శ్రీస స్తుశకము పదు 

మూడవ శతాబ్ది నడమిభాగమున నుండే నని నిశ శయ  సుసదున్న ది. 

౨ ఈతని సంఠతివా రితనికి( గొంత కాలమునకుం బిదప 

సీమకు వచ్చి యచ్చట నే కరిణీకములు సంపాదించి 

వా_స్తవ్యు లయిరి, ఈకవిసంతేతివారిలో Meg Frans 

1, Indian Antiquary ; vol. లల, ౨. 200. 

2, ౨567796115 Antiquities ; Vol, 1, p. 46, Kistna District Manual, - fra ro 

8, ఈ కావ్య మచ్చుపడ లేదు. శ్రీయుత మానవలి ల్లీ రామకృస్థక విగారియొద్ద సన్ను. ! రు on 

కృత జ్ఞాలము. కావ్య మంతగా es యోగ్యతక లది కాదు, 

_దత్తతవలన కాకతీయు. డయ్యెను. 

ణయ మను నాం ధ్ర కావ్యమును రచించెను. 

ప్త పల్టాటి.. 

యన్నపకవీంద్రు ఫ్సోంద్రు దు సభినుతింతు. 

అనన య్య 
మును వహించి ప (వ, ఖ్యాతి చెందుటచేత, యశథావాక్క్కులవా రను పేరు 

పోయిం. న. నీవంశమునకు సోమరాబువా. రను పేరు కలిగినది 

( చూడుండు : సశ్వేళ్వర శతికమ్కు పీఠిక). ల a 

అన్నము ___ చూడుడు ఆహారము, 

అన్న ముడు 

మము, జనసంఖ్య ౧౩౮౦౮ (౧౯౩౧). 

— నెల్లూరుజిల్లా, పోలూరు తాలూకాయందలీి 

జమాకొడారీగా, 

అన్నయరెక్డి __ ఓకుంగంటి రెండవ, ప ప్ర శాపరుద్రు; ని 

కాలమునందు సామంతరాజుగ నిప్పటి కృష్ణా మండంములోని న 

గాలజమిాక దారీ ప, దేశమును పాలించుచున్న రెడ్డరాజు, మునగాల 

జమోక్ దార్గ వాద్య డెముండును, మున గాలజమోన్ దారీలోని 

తొడువాయ గ్రామమందు శిథిలమైన మల్లి ఖార్జునుని దేవాలయ ములో 

నీరాజుచే వేయింపంబజిన ళిలాశాసనములు రెండు కలవు. ఒకటి 

(క్ర! శే ౧౩౦౦ లోనిది; శెండవది క్రీ క, ౧౩ ౦౬ లోనిది2 

ప్రశాపరుద్రు దు (గు రాజ్యము పటము అజా కాకతీయరా'జ్య 

వె భవము పట్టపగ లీంటినూర్వ్యుని పగిది వెలుంగు చుండల వే __ శెడ్డు 

రాజ్యము లేలుచున్నట్టు చెప్పెడి పురాతన శాసన మిదెయే. శక 

(ప, భుత్వమును నూచించునట్లిళాసన మింతకం కు( బూర్య పుది లేదు. 

అన్నయ్యే (తెనాలి) __ ఈకవి సుదక్షీణాపరి 
_ ఈకవియింటి పేరు 

తెనాలీవా రనియు, నీకనితం, డి డి పేర రామయ యనియు నీత ని కావ్య 

మందలి కృళ్యాదిపద్యములవలన దేటపడుచున్నది. 

కవివంళశము :___ విఖ్యాతి జెందినవా(డును, బాండురంగమాహో 

తృ్య్యమును. రచించినవాండు నగు 'తెనాలీరామకృష్ణునకు నీతండు 

తముడు, ఈ సంగతి యీతనియన్న మనుమ. డగు తెనాలీరామభద్ర 

కబిచే ర చింప(బడిన ఇందుమతీకల్యాణ3 మనెడుకావ్యమందలి యో 

క ందిప పద్యములవలన ల లా బపు స 

ఊఉ, మామకనవ్య కావ్యము సమంచితేమాధురి 5 ఫాధురీతిగా 

యామక్ళత ప్ర, బంధర చనాయతీ పొకచతుర్వి డ్రై కవా. 

రామహి్ మోజ్ఞ rrr మలల వాకు 

రామయరామకృవ్ళక విరాజు దలంచి నుతించి మొ య క్కెదన్, 

భ్. గ్. తదనుసంభవమణిని సుదక్షీకా ప 
.రిణయముఖ్లకావ్యరచ ? నాధురీణు నం ధ్ర 

క వికడంబములోన( బ ద్రైఖ్యాతిం నన్న 

ప్రి యొకటి మా ా కచ్ళుశాకు . 

అ క ఖీ 



కన్నన్. 
కవిస్తుతిలో నిట్లు వ్రాసి, కృతిపతి కన్న నార్సి యిట్లు 

చేప్పినట్టు లి కవి వ్రాసీయున్నా(డు ; శవా 

కీ, ప్రాకి మీ పెదతాత పొండురంగాది స 

త్కు్యుతులు నే-సెను రామకృన్ల సుక వి 

ఆఅను6జా( డన్నప్ప మోపినతాత రచియిం చె. 

బరల సుదకీ శాపదిణయంబు 

మోళాత శ్రీగిరి బాతురీవిఖ్యాతి 

శ్రీ శై లమాహాత్య్ర్యకృతి యొనశ్చెల 

త్తి పూఖుష గడిమి మితం డ్రి, యిమ్లజిరామకృ స్లాఖ్యు 6 

డవం గీ ర్తి గనె సంస్కృ తాం ధృములను 

దౌరు లనిపించె మోయన్న వీర రాఘ 

వాఖ్యక వి సర్వక వితామహత్త గమునను 

ని న్ననూచానసం తౌను నెన్న దరె 

ప్రాజ్ఞ హృదయాబ్దరవి రామభ దృ సుకవి! 

బె పద్యములను బట్టి చూడ తెనా లీరామపండికునకు రావు 

కృష్ణుండు శ్రీగిరి, అన్నప్ప (అన్నయ) అను ముస్తరు పుత్రు 

లుండి రనియూ వారు మూగ్పరును కవు లనియు, వారీలో మొదటి 

వాడు పొండురంగమాహో త్యాదికృతులును, రెండవవాడు శ్రీశైల 

మావోత్త్మ్యమును, మూండవవాండు సుదఖ్నీణాపరిణయమును రచించే 

ననియును తెలియుచున్నది, శామకృష్ణునితం డి పేరు * రామయ ” 

సై సక న. కమలా ని wor: యను 

(సృథమశాఖానియోగి, యనగా శుక్ల 

యజాశ్వేదీయయాజ్ఞ వల్క_ ్యశాఖవాం డనియు,. కాండిన్యగో త్రు( 

| 
డనియు 6 లక్షుము కుమారు డనియు4 చాండురంగమాహాత్త స 

మందలీకృత్యొదిపద్యములవలన6 చెలియుచున్నది. కావున నాకని 

తుం డన ఆక్హుత్యనాక నావి శేవణములు చెల్లు ననీ మన 

తెనాలి we షుడు 

చం చుకొనవచ్చును. కాని యిద్దజగురువులును (ము ద్రాసరువులు) | 

" జేటువేటు, రామకృష్ణుడు త నగురువు నిట్లు వర్తి ంచినా(డు : వను 

క, వాకోరేంతొ న్ధ శృయభట్టరకు 

నన మహాత్తు శ్రీ గరుమూ_6 ర్తి కా 

నిక్క_ సుభ క్తి క్తి భజిం'చెద 

నిక్కా_వ్యకళాక లాప మాజేరుటకున్,. పాండు, ౧. 

_ అన్నయ్య క నగసురువునుగుటించి. యిట్లు శెప్పియున్నా౭డుంః= 

క, కందాళ భావ నార్యుల 

నందను శ్రీరంగగురుని నతబుధరతా ల బట్టే! 

1, ఈవంశనృకుము.. వసుచర్నిత్రమను, సుదక్నీకాపరీఇయమును అనుసరించి వాయలుడినది, 

౧౦౫ 

.మంచారంబు నుతింతును. 
_ మం దారమరంద బిందుమధురారభటిన్. 4 ల్ 

ఇ ట్లీకనికి మతసంబంధ మైన గురువు వైనవుం డయినను, తన్ను 

అ 6 హారపదాంభోజ సౌముబ్యు(డ ' ననియు 

(౧. ౧౪), ఆళ్వాసాంతగద్యమునందు “ సహజ శై వాచారసంపన్న 

ధీమదన్నయ నామభేయ * యనియు వ్రానీకొనుటయు వింతగ నున్నది. 
ఈతనికి మకవివయమె _ శ్రీరంగావార్యుండు గురువుగ నున్నను 
విద్యావివయమై పొలగుమి భీమం డనునతండు గురువుగ నున్న ట్టు మన 
మా కిందిపద్యమవలన నూహీంపవచ్చును. 

గులించి 

గీ, నన్న పాొర్యాదులను బుది ద్ధి సన్నుతించి 

పాలగుమి భీమ/సరుని సద్భక్తి క్రి( గొలుతు, (౧. ౯% 

కవికాలనిర్ణయము 3: ఈ కవి రానుకృస్ణుతముం డసటనే . 

నాతనికాలమే కా. కాని రామకృష్ణునికాలము నిశ్చయ 

ముగ నింకను తేలలేదు. కనుక నీతనికాలము స్వతంత్ర ముగ నిర 

యింప6 ,బ బృయత్నించెదము. ఈ ప ప పృయత్న ము రామక్ళన్ల క వికాలనిర్ల 

యమునకు 6 గూడ సహకారి కావచ్చును. 

ఈ కావ్యము ( సుదక్నీణొపరీణయము ) పలీబాలసోమామాత్యు 
నకు నంకితము చేయబడినది. ఈ యమాత్య కేఖరుండు కో-నేటిరామ 

రాజా అను రాజునొద్ద మంతి,గా నుం డేను, ఈరామరాజును కృష్ష 

జేవరాయలయల్లు తేన అళియరామ రాజును వీకవంశమువారు, ఆర్వీటి 
బుక్క_ రాజుకునూరు6 డై జెన రామరా జిద్దఅకును మూల పురు పుడు, 

కో చీటిరామరొజు అభియరామళాజు నకు బన మనుమండు, వి రిద్గ 

అకు(ను గల పకపక మా క్రిందివంశేవృక మునలనం డెలియయగలదు!, 

ఆర్వీటి బుక్క రాజు 

రామరాజు 

తిమరాజు కొండరాజు  |శ్ర్రీరంగరాజు 

క పినక్రాండరాజు = క్రోనమ అళియరానురాజు 

తిమ్మరాజు = వెంగళొంబ. 

కోశేటి. రానురాజాు .. క క wD |. 

ఈతడు వరుసకు మనుమం డెనను 'అభీయరామరాజాయిక్క 'చివర 

 దశీయం దున్నట్టు .కానవచ్చుచున్న ది, అళియరామకాజు -మిక్కిాలీ 

మొదటి దానియందు శ్రీరంగ రాజు 

“వంశము వరి ౦పయుడినదీ ; ఆండవదచానియందు. తీమ్యరాజువంళేము వర్గీ ంప౭బడినది, ఈవం క్షవృకుమునందు మనకు వలసినంతవజకే “పీ ల్లీ యంబడి 
న్ కక్కి సవ విడిచపెట్టణుడినవి. శ్రి రంగరొదాసకు నై ని దుగురు 'కోడుటలు గలరు. వారిలో చ్రైస్తకవినయమానకు నావళ్యక మని జక్క 

అళియరాముకాజు' "పీరు నుదాహరించి soe విడిచి"పెట్టితిమి. 

౧౪ 



ము ఇ = 

వుం. హతం చైనందువ. నాతనికీ మనుమలు పుట్టియుండుట 
రెదెక యాళ్ల యు కాగు. మనువుులన యీ కోచీటి రామరాజు 
ఆ శి కుకావు?? జ నొ్తమండి కంర రాజ్యమును బడసీసట్లు నుదకీ ణా 
కురెయమం“రగి యో కీందిపడ్యయు పలన( శాన్చిం చుచున్న ది యూ 

యజ శ మచే మ. స కణిన్యె రృముధాయు( కాయ లియరామ్మానరో త్రంసు 
గురుపా మా, జ్యధురంధరత్వసుమ డాళోనీటి రామాధిప 
ణి బం ను 

ఇ 

హర ఫాన్యోవ్న త గంకీపాటి పుర వే డామార్య ప తీ నుణిన్, 

[౧-౯ 8. 

రానమురాకా ౧౫ లో శాలికోటయుూదమునందు వీరమర 
మము తోొంకుు సుప్త సిద్ద * కావున నాతనిచే రాజ్యమును బొందిన 
విదేశి ఛా ముకా జప్పటికి. జిన్న వాం డరి ఆనుకొనినను ఆతనిమం తికి 
నంకొత మిచ్చిన కాన్యకు ౧౫౮౦ శం పెం దరువాతికాలమున ప్రాయం 
బఎయేరెరె వని తలంచుటకు వీలు లేదు, మేము చూపీనవె పృమాణము( 
కూూపకపోయినన్ము ఆ భయరామరాజాలసం బంధమును బట్టియు, నటి 
కొన్ని, మాగా ములను పెట్టి యు శ్రీ/వీరేశలింగముగారు నే ఈ కవికాలము 
ఎన్ చాఏ-వ వాంత మనియు, శ్రీ రామక్ళన్నకవిగారు? వాం! 
ఆనిడానంం ఛ్రావీయున్నారు, కావున నీక్లవి రమేమ్మి యితనియన్న యైన 
రామయక్ళప్పుండేమి క్రీ, ౪. పదుచాఆవశేతాబియొక్క_ మూండవ 
నాబ్ల చపాదములలోనివా రనుట స్పష్టము. నిశ్నేయముగ నీయేంట"దే 
పుక్రత్తై ఈయేంటం గీక్తి శేషు లైరని చెప్పుటకు వీలు లేదు, 

సుదకిణాపరిణయము ౧౫౬౩వ సంవత్సర ముతరువాతను, ౧౫౭ ౭_వన సంవత్సర యునకు బూర్వమును రచింపంుజడె ననుటకు నొకనిదుర్శన మిందు. గానవచ్చుచున్నది, ద్వితీయాశ్వాసము నందు శివులంయు తరపస్నుచేయుచున్న రాజకడవ. హం హణుని 
వేసికాని జ వె ్ న్ల MR 

| ) న సక 

క. "పెనుగొండ నిలు దజుచుగ 
మన “సినసి ధవాఘ్యుం డొకండు మము గహాడ్డుక రాం పనవున సకలజనంబులు! 
బని వేంయంగం గొదక్ర లేని బలగమతోడక్, [3-3౯ 
ఈ పవ్మమునందు * పైన్హకాం న ద మ 0 a ది 0.4మోంద నని యొకయరను పెనుగొండపట్టణ మున నని రెండన ఇపర్గము, కవి యిట్లు పెను గొండళబ్లమును ఉపయో 
క. ఆంధ్రకవ్రలచరి రృయ్యు ౨-5 భాగము, 

గించుటకు నప్పుడు “పెనుగొండ గొప్పపట్టణముగన్ను రాజధానిగను 
ఉండవలెను, లేనినో శ్రేవసార స్య య కానుపీంచదు. పెనుగొండకు 

తిరుమలరాయలు ౧౫౬౭ లో తనరాజధానిని మార్చెను. అచ్చట 
౧౫౩౩ వనజకు నుండీ యచ్చటినుండి యాయే్ంట చందగిరికి రాజ 

ధానిని మార్చెను.) 

కావున ఈ కాలములోనే యీ కావ్యమును కవి రచించి 
యుండవచ్చు నని మన మూహించుటకు వీలు కలదు. పె పద్యము 
నందలి *ధనాఢ్యు6డు ? అనుపదము 'న్రేహచేం గుబేరునకునుు తిరుమల 
రాయలకును చెల్లు ననికూడం దోంభెడిని, 

కృతిపతి ఆటా ఈ కృతి నంకితము పొందినవాండు _ఫులిజాల 

రామయామాత్య కుమారు. డైన సోమయామాత్యుండు 

(౧ ౧). కవి యీతనివంశేమున్కు ఈతనియీలీక మొన. కోనేటి 
రామ రెజువంఫమును సవి స్తరముగ వర్మి ంచియు న్నాడు, కృతిపతియు, 

నాతనిశమ్థుం డగు అబ్బన్నయుం దప్ప నీవంశమునం దితరు లెవరును 
రాజులయొద్ద గొప్పయుదో్యోగములలో నున్నట్టు కానరాదు. వీరిది 
కాళ్యపగో త్రము, సోమయ్యకు నేడవపురువు(డు మల్ల య్య, ఆతని 
చాల్ల వకొడుకు వోచన్న, ఆతని పద్దకొడుకు నాగన్న ఆత నికడసారి 
మూ6డవకొ డుకు పోచన్న, ఆతని పెద్దకుమారుడు దుగ్తయ్య,. 
దుగయ్య కిద్దజు కొడుకులు; రామయ్య, వీరయ్య, రామయ్య భార్య 
తిమాంబ, ఈదంపతులకుం బెద్దకమారుండు సుదక్నీణాపరిణయక్ళతిపతి 

పులిజాల 

| యెన సోమయామాత్యుండు, ఆకనికి ఎల్ల య్య అబ్బన్క కోటయ్య 
దుగ్జుయ లను తమ్ము లుండిరి. వీరిలో అబ్బన యనునత (డు కోశేటి 
రామరాజునొద్ద లి నారి పండుగ నుం డెను, సోమయామాత్యునిభార్య 
వై కుంకము, కొడుకు వెంకటయ్య, ఇంతేకం కు వీరినిగుటీంచి. మనక 
నధిక వేమియు6 చెలీయదు. 

నివాసస్థలము 3 గృంధకర్తనివాససలము గాని, కృతిపతి 
నివాసస్థలము "గాని నిశ్చయముగం బెలియుట లేదు, గ్రంథకర్త కృతి 
పతినిపణించి (వ్రాయుచు “మహాహట్ట బాడాలీపట్టణక్రీకిరీటం బస 
కొలువుకూటంబునల 4 గూర్చుండి తన్ను పిలీపించినటు * ధన్. 
యున్నాండు (౧. ౧౨; కాని యాచాచాలీ యెక్కడ నున్నదో 
కెలియదు, క చాగాలీ” యను గ్రామ మొకటి బల్లారిజిల్లా హరపన 
హల్ళీ తౌలుకాలోే. గలదు. క" నేటిరామరాజు మొడలయినవారు దత్త 
మండలములలో 'చ్లే చిన్న జమికాదారులు~ నుండి రని తో (చుచున్న ది, అయినను ఇది యింకను శోధింపవలసినవివయము, = 

3. తినాలి అన్నయ్య, ఆం ధ్రప త్రిక స్త సంవర్సరాదిసంచిక్ష ౧౯౧౪ ౯౯ పుట తె. Brigg’s Ferishta; vol, 80. 22 
శే రాజమాహీం ద కరమానందు చిం కౌనుణీయు దా 

ళా 
కరకాలాధికారులచే సాగ స న ల 

షే ౧౯౦౬ లో. _బ,కటింపలుడిన సుదవ్నీశకాపర 

“ 
ఛి, అంరాయముయొక). 

రెండవతోాచ్చు మేత ఉపయోగించిశామ్లు, మాసం (ప్రర్యేంశరము దొరక ేద్రు, కావున ౪ బాద్గాలీ? ఠా యనుపాఠము సరియెనది కాదని నిశ్ళయ 



అన్నయ్య 
సుదక్నీకాపరీణయకోవ్యము ;:--- సుదఠ్నీణాపరిణయ మయిడా 

శ్వాసములకావ్యము. ఇందు రమారమి తొమ్మిదివందలపద్యములు 

కలవు. ఇందు నూర్యపంశపురా జయన దిలీఫునిగుణించిన కథ కలదు, 

కాళిదాసుండుకూడ తన రఘువంకకావ్యమును ఈరాజుచరీ త్మీము 

తోడనే ప్రారంభించెను. కానీ యితడు సుదకీణను వివాహ నూడీ 

కొంత కాలము పృభుత్వము చేసినతరువాత జరగినవృల్తౌంతము రఘు 

వంశమునందు6 చెప్పబడెను. ఈకావ్యమునందు వివాహమునకు 

బూర్వము జరగినవృత్తాంతము వర్ణింపబడినది. దిలీపునకు నిందు 

మతికిని జరిగి నవివాహముతో నీకావ్యచు ముగియును. ఈ కావ్య డఠండు కొలు దీర్చి యుండ ధూమకుం డను పలా 

వచ్చి సింహా మొకటి చేశము నంతయు. చాడుచేయుచున్న దనియు, మందలి కథ సం గృహముగ నీ కింద నిచ్చుచు న్నారము ; — 

 అంశుమంతుం డనురా జొెక( డయో ధ్యా పుర ౦బు "సీలు 

చుండెను. అతండు మాళవరాజుకూంశు రగు భానునుతిని పరిణయ. 

మౌాజెను, వారీ కన్నాళ్ళ కును సంతానము కలుగదయ్యెను. అంత 

నంశుమంతు(ణు రాజ్యమును మంత్రి, కొ ప్పగించి, భార్యను వెంట? 

గొని, మేరుపర్వతేమున జీల శివునిగూర్చి ఘోరతప మాచరింప 

సాగాను. అతడు చెయుత పమున కిం ద్రాదులు వెజుచి శివునికడ కేల, 

అతండు కోరినవరము లొసంగు మని జేండుకొనిరి, శివుండును వల్లె 

యని వారీ నంపీ hy కల్పశాభి? యగు నిజభ కని జూడర మని 

పార్వతిని బిల్సెను. 6 రాజులు దుష్ట చిత్తులు. వారికి భ*వశుద్ది యుండి 

. దని యామె పలుక నీ PE sons దీర్చెదను, నాతో రి మని 

శీవుం డా మెను దోడో_నిపోయెను, అట నంశుమంతు(డు Mae 

జేయందలంచి అతిథికొజ కదురో చూచుచుండెను,. ఇంతలో నచ్చటికి. 

ముసలీ బా, ఛాహణదంపతులవేపములతో పార్వతీప ర మేశ్వరులు వచ్చి, 

తమకు Sn లెనరదున వగచుచురిడ నోక సిద్దుండు దమ కనిక 

రించి మెరు ప్రాంతమున దప మొనరించుచున్న అంకుమంకుని 

భార్యాసహిత మగా కాళి కాదేవికి బలీ యిచ్చిన నామె ప్రసాదించు 

నని చెప్పే ననియు, వా రున్ననెలవును జూప జేండెద మనియు 

బల్క్ల్రి. అప్పు డా రాజదంపతులు తము దెల్పుకొాని హార్చణ 

తత్సరులై కపటవేపధారులను వెంబడింప సమకట్టిరి, 

_ శీవుండు సోకూత్క_రించిి నిజభక్తు కునికి ఫు 

అది. చూచి 

త శ్ర్వర మొసంగి పాశఘుపతా 

సుమను - సమం త్రకముగ నను గ్రహించ చనియె, కొన్నాళ్ళకు 
భానుమతీ దేవి యగకుభలగ మున నొక సుతునిం గాంచెను, - 

డాకాళీవాణీ వానికి దిలీష్టుం డని నామకరణముర జేసెను. దిలీఫు( 

దినదిన పే, ), వర్ణ నూను ౯ డై యౌవననంతు(డు కాంగా, 

డతనికిల బట్టేమ గట్టి తపము జేయ వనమున కరిగాను. 

aes తు 

వనధర విద్యు నాలిక లను విద్యాధరదంపతులకు గంధగజు6 

డను ఫు తు (డు జనిం చెను, ఒజకనా6 డరఠే(డు కొందజిప్ఫర'సల వెంట" 

' -నిడుకొని, విళ్వామి త్రు నితపోవనమునం బవేశించి, అందు న్వేచ్చమై 

_ విహరించి సీధుపానముం PN అది చూచి విశ్వామిత్రుడు 
నుహో గై రాక్షనుండవు గమని యావిద్య్యధరునికి శాప మొసం 

_నిజఫఘురమున కేక 

౧౦౭ 

గను, అంతట నతండు రాకుసాక్ళతి వహించి మాయావతి యనుఫుర 

మును నిర్తి ంచి రత్నచూడాఫీధాను(డై పర6గుచు, నన్నిలోకములను 

జయించి యం ద్రునిఠరాజధాని రయ్న అమరావతి-పె దండువెడలెను, 

మొదట నత డిందు నోడించి జయలక్రీకర గ, గ హణ చొనర్పనెంబెను 

గానీ జయం తం6డు స విజృంభించీనందున నప్పటిక ముట్టడి జా లీంచి 

హానుగూర్చి జలధ రా శృేమమునం దపము6 

జేయంబోయొను, 

దెలీపుండు వై భవముతో రాజ్యము నసేలుచుం డెను. ఒకా 

దోని నెట్ల యిన 'సరిహరింపవలయు ననియు వేండుకొ నెను. దిలీప 

డంత వే(టచెడలి, సింహమును వేంటటోడి బాణ మేయ నది యదృశళ్యమై 

త్రరొప ముం జెంది యిట్లని తనకథను బెల్పెను! “నీను హరిణి 

యను అచ్చ్బరను, ఒకనా. డిం ద్రు(డు నన్ను! బిలిచి వీతహవ్యమునీ 

తపము జెటుప(బజంచెను. "నేనును వల్లె యని యెంత పృయత్సించి 

నన్కు ఆమని నిశృీలుం6 -డెయుం డె. అంత "నే నాతేనికరిశము గీరీ 

6 సింవాము గీరె నిదిగో చూడు మని పల్క_ నతండు కోపించి నన్ను 

సింహమూ ర్తివై సంచరింపు మని శపించెను. సేం నతనిని వేండుకొన 

నతండు కరుణీంచి * దిలీపునివలన నీకు ముక్తి కోలిగ(గల దని చెప్పెను, 

అంతకుముం దోకనాండు నారదు. డిం దు నికడకు వచ్చి “రత్న 

చోడు. డనురాతసుండు బ్రహ్హవలన దా చెన్వరిచే మృతి నొందునో, 

వానితల వేయి, వ వథా లసనట్లు నరముంబోొందె' నని చె ప్పెను, అప్పు 

డింద్రుండు _బ్రెహాను ప్ర ప్రన్నింప నళ డెకానోక కన్యను పరిణయ 

మాడు వోటు. డతనిని సంహరింపం గలం డని ప'ల్కె_ను. ఆలతాంగి 

ఎవ్వనీఫు త్రి తి కయో ఫనయకళాకలయ్యు, ౫” ఇట్లు చెప్పీ హన న 

యదృశ్యమయ్యెను. 

అప్పుడు దిలీపుని వెదకీకొనుచు నిజసెన్యములు వచ్చిచేరెను, 

OU 
న్యనుగూర్చి రమెటుయగుదువే యని యడుగ నత. డిట్లు చెప్పసాగాను ౩ 

“సే నెకనాం డుద్యానవనమున _ విహరించుచుండ నొకడేగచేం 

దజుమంబడు చున్న చక్రృవాకి వచ్చి నాశరణు వేండెను. అంతట 

చేను చక్రృవాకి కభయహ_స్త మిచ్చి, 'జేగను భస వెంనర్చితిని, "డేగ 

న బడెను. చక,వాకియాు త్రీ యయ్యు. అప్పు 

డాళ్ళ్చర్య చకితుండవై త్ద్వ ఫత్తంక మడుగ న్యాస్త్రీ యిట్లని చెె ప్పెను 2 

క నేను సాధ్యలోకాధిపతి యగు చంద ద్రుపాలునికాంతురను. నాతం డి 

దిలీపుడు జరిగినసంగతి తనమం,తి, యగు సుదర్శనునికిం 'బెల్పి యాక 

కిని మగధరా జగు సురభునికిని జూల తు ఇ ట్టుండ రత్న 

చూడుండు మగధరాజుపె దండె త్రి చంపకావతిని ముట్టడింప్క నతం 

డా రాకుసుని సృతాపాగ్నికి తాళ లేక తొల(గిచని, శాండిల్యముని 

యొద్ద కరిగి రత్నచూడుని సంవారింపజాలు సుతు నిమని చేను, 

అండ నమృునియుపదేశానుసారమన సురధుఃడు గంగాతీరమున. 



౧౦౮ 

యజ్ఞ ముం జేయ. అగ్ని సపృత్యకుమై యొకకన్యను ప్రసాదించి, 

కు యిని నామకరణముం జేసి ని యదృశ్యుండయ్యు. కౌన్నివక్స 

రముల కాబాలీకన యొవనము వౌ ప్రీంచె, ఈ సంగతిని కలహ 

భోజను6 డగు నారదుడు రత్న చూడుసకం డెల్ప నతండు చంపకా 

వతిపె మరల దండెత్తి € నీకొమా సా నిచ్చు టొండె నీరాజధాని 

దహన మగు టొండేి? నని సందేశ మం సను, అంతటం నతండు 

చేయున దేమియును లేక విస్తుదేవుని _్రార్టీంప నతే6 డా పురమును 

సీను చిటుకు మనకుండ “ భవ్యనివి ము తై లమునకం జేర్చెను" 

రామసు6 డీమోసము గృహించి నిజ? పురం బూన "కేం సుర థుని నెలవు 

కనుగాన చారులం బంచె, సే నొకనా,డు సురీథునిసౌధమున జేయ 

చుండ ర శ్రి కేతనుం డనురాకు సు6ండు నన్ను బలీ మెం బట్టరా “శీను 

చక్రి, క్రి న లెని; అంత నతేయశును శ్వేస మయ్యె *, కా చెప్పి యాన్తి 

సాన్యలోకమున కరిగె.” ఇవ్విధమున సుదక్షీ ణనుగూర్చీ తెలిసికొని 

దిలీపుండు మన్మథానలత ఫ్తుం డయ్యెను. అప్పుడు కౌదృవదనుం డను 

రౌకుసమం త్రి  వినువీథి చేయుచు వో! సుదక్షీణా!? యని విరహో ర్లీం 

గుందుచున్న రాజును గాంచి. 6 అతండే సుదక్షీణను వరించుదిలీపుగా 

చుండెను, ఈఫన్నంటెలిసి దిలీపుడు రాక్షసుని వధించి _ఫువ్చకము 

"నెక్కి కోంతద. వ్వేంగ నచ్చట నోకయుద్యా నవనము గాన్న్చింప 

దిగిరి, అప్పుడు. వనదేవత దారికి పత్యవమెై, సుదత్నీణ యచ్చట నే 

విరహ బాధ నోందుచున్న దని "తెలుపంగా వారు. సఖిజన పరివృత 

మొన సుదక్షీణను డోసీ0, అట్టు సుదక్నీణాదిలీపు లన్యోన్య సందర్శన 

భాగ్య ues నోకఫులి లేడిపిల్లను దటుముకిెని వచ్చి 

_ నందున త్ర లందటును కలయక దారిని పాటి, 

. సుదక్షీణాకర్న గృహణ మొనరీంపకపూర్వము రత్న మాడుని 
దునును నించి దిలీపుడు నిజిప్రురమున కేణి సైన్యముల సమకూర్చు 

కొని మందర శేలముమోందికి దాడి వెడలీ, మాయావతిని ముట్టడిం చెను, 

ఆంత. దుములయాద్ధము. ప్రా ప్రారంభమయ్యెను, అందు దిలీఫుండు రత్న 

చూడుని పాశుప ళెస్త్రమున WI) అతే నిత నువును బడబాగ్ని 

మధ్యమున వై వె చెను, తేకువాతే నోకశుభలగ్న మున సుదక్షీణాదిలీఫులకు 
మవోవి వె భవముతో యు a జర గను 

. కావ్యవి శేవుములు : లాలా ఈ కావ్యము పేరు - సుదక్నిణాపరీణ 

యము అయినను సుదకీ ఇకథ చివర రెండాశ్వాసయలలోబూ త్ర త్ర ము 

వచ్చును, మొదటి మాండాశ్వాసములందును దిలీపునికథయే. వర్తి క్రీరపరి 

బడ్నది, ఈ కావ్యము. రసముగలకావ్య ములలో నొక్క._టి యని. చెప వ్య 

వచ్చును, మహాకావ్య మని కాన్ని లోకో త్తర మెన దని కాని చెప్పు 
టకు వీలు లేకపోయినను ఇందలి. “కవిత్వము "సలక్షణమై మధురమై 
-. కర్ణరసాయనముగా నున్నది? యని శ వీశ్రేళలింగయుగారీ యభి ప్రాయ 

ముతో చేకీభవించుచున్నాము.. పాళ్ళాత్యస్రాహిత్యవిమర్శనళా స్తా సా ను 

: సారము.. చూచితి మేని, “ఇందు, "ేపాత్రయొక్కయా స్వభావోచ్శేల, 
1. హ్ కానరాదు. + నాయకుడు జిరీప్రడు నాయిక bene శకి క 

కాబోలు కవి యీ మనో భావమును పూర్తిగ6 

గ హించి వానిని సుదర్శనుని 'శనవిమానమున నిడుకొ ని య్ంగు 

'మంచివాం” 

అన్నయ్య 
' చాయకు(డు రత్న చూడానురు(డు,. వీరితరువాత( జెప్పందగినవారు 
 దిలీప్రునిత ండ్రి, అంశుమంతుడు సుదక్నీణతం, డ్రి సురథు(డు, ..వీరిలో 

నాయిక మనకు విరహవేదనకాలవముందు నొక్క_సార్కి 

వివాహసమయమున  నోొక్క_సారిమ్మాత్సము కిెలందికాలము కాన 
వచ్చును (౫-వ ఆశ్వాసయు ). అప్పుడైనను _ఒక్క_మాటహాడ మాట 
లాడదు, కావున నామె దిలీపునికొజకర విరహతాప యు పడుసట్టియొక 

_ చక్కన్ని ప్రీ యన్నమాట తప్ప నా మెనుగుజెంచి మన మామెమాటల 
వలన గాని, చర్యలవలన( గాని యేమియు నెజటుంగ6ంజూలము, ఇ(క 
'నాయకు(డుమా త్మ మ మనకు6 బెక్కు_ సారులు కానవచ్చును. ఎన్ని 

"సారులు కానిపీంచినను యుద్ధము చేయంగలవాండు, ' వేటాడయగల 
| వాండు, ట్రని మోహీంప(గలవా(డుగ గానవచ్చును. మొట్టమొదట 

నిం దు (డు పరాజితులడై తనయొద్దకు రాయగా వాల 

ప్: యత్నించుటయు, నా ప ల్లైవారికి దొలంగించుటకు 
వేయుకుం బోవుకుయు నాయకనియొక్క_ పరోపకార చింతను సొంత 

మజేయు 

వజకు . నూచించుచున్న బి, యివి కాని శృం-గార ప్ర్మ బంధ మని. 

జి తృించుటకు 

యత్నము చేయలేదు. ప్రతివీరుం. డైన రత్న చూండునిచర్యలు 

నాయకునిచర్యకం ము బాగుగ వర్శింపంబడినవి. ఇతం డిం ద్రునిపట్ట 

అణఅముమోందికీ, సురథుని చంప కావలిమాందికి దండెత్తి పోయిన ప కరణ 

ములు చక్కగానే వర్లీంపయబడి డినవి కాని భారత, న లో 

పీరణ్యకళి వుడు మొదలయిన దానవు లమరావతిమిందికిం బోయి 

నప్పుడు చేయయుడినవర్షనములకు సరీరావు. నాయకునితలిదండ్రు 
లయిన భానుమణ్యంశుమం కులస్వ భావోచ్నే లనము చక్క_(గం జేయఃబడీ 

| నది, వార కపటవేవనధారులైన శివపార్వతుల కై తమదేహములను సమ 

ర్పీంచుటకో 

మంతయు నొకసారి చి డి కాంగలదు. పాత (శ్ర యొక్కస్వభావా 

విష్మారమునకు నొక్క_చిన్న ప్ర, 

లక్క_జ లేదు. అంశుమంతుండు దిలీపునకు రాజ్యము. గటి, యరణ్యము 

నకు. బోవునప్పుడు కుమారునకు. బృజలను చక్కర జాడు మనీ 

'వేసినబోధవలన ఆతనిస్వభావము చెల్ల స్త యసచున్నది, ఇ ట్లీకావ్యము 

సిద్ధపడిన ప్ప సంగవర్లన ముం జూచిన వారిస సచ్చారిత్ర్మ 

పృసంగము చాలును, "పెక్కు పద్యము 

నందు. దమగుణ ములచేం జదునరుల కొర వమునక6 చాత్ర మై "అవే! 

'డ్రనిపించుకొనుప్నాత్రలు అంపమంకుడు, భాను. 

నుతియు నను వా రిద్దఅ.. చదువరులక నితేగులయెడ నగౌరవము 

కలుగు నని కాదు; ఇతరుల విషయమై. యాడావీన్యభవము 
కలుగును, . 

ఈకవి అపమున సామెతలను wie బద్యములం 

డిమిడ్సీ కావ్యమునకు క్ నః అందులకు గొన్నియాడా 

ప అవు న. 

పేద తెవు. లీంక నరగడిం శెట్టపన్న ల దీఖదు.! (౨-౫౧). 
_చూడంబోయెదుతీవ కాళ్ళ 6 దవిలెన్ ) 

న _కఆడంలోయెద్చు వ్యరి ఇ మరు కైనట్లు?. 

En 



_ అన్నలూరు-అన్నా 

ఫి క్యడ్తుక మొక్కగల బోయిన గుడి మిందం బడినయట్ట్లు) | 
(౨-౭౦) 

6 a  గాచినవెన్నల గాదె బ్రతుకు)” (౨ - ౭5) 
“కతకు గాళ్లు ముంతేకుం జెవులు గల్పించినట్లు? (౪- ౨౫) | 

" . * కుందేటికొాదమకం గొము చూఫునట్లు ' 

అచ్చట టం గాన్ని విడివర్ల నలు జు “చిత్య యం గల్పియాన్న వి, 
ద్వితీయాశ్య్వా సమందలిీ ఆ ద్రాహతీ (శివ పార్వతుల: ) = 

hen ' దలీ జమోకొచదారీ గామము. చర్యలు, కృతీ యాశ్వాసమునందిలీ + లోయ ేటుానివర్ణ నయ, మాట!“ హు! 
లును షర నీయములు, 

మాదిరి, కొన్ని సీసపద్యములను రచించినట్లు సమము న 
ఈ కి _కకొన్ని యాదానారణమలను ఖనన. are 

వీ అర్య'సన్నుత మహో ర్యనిర్లి తపం-చ 

చాణుచే రక్షీత బాణు చేత [౧-=. | 

నీ అపరంజి బలుగట్టు యతినునం బులగుట్టు 
విల్లుగా నిల్లు గా చెళయునతని [2 _ ౧౧౬. 

సీ. చెళున్యరసవసాభ్యర్ల వ ముల్ కరముల. 

మాననివాసంబు భావనలు [౨-౭ 

వీ వై డూర్యరుచి మించువన్నె లు కన్నులు 
తపనీయవిన్ఫూ రిం దొలుం చెవులు [2 ౧౬. 

నీ, అది సుధాకరబింబ మానొకో కాదొళో య. 
కాదు. చక్కని నెమ్రైగంబు గాని [56 - ౧౧౩. 

(కొ. నేం, ల, ) 

అ న్న వరం: — 0 గుంటూరుజిల్లా తెనాలిళౌలూకా. 

యందలీ గా మము, జనసంఖ్య ౧౮౩౬ (౧౯౩౧) 

శెలూకాయందలీి గ్రానుము, జనస నసంఖ్య ౬౬౭ (౧౯౩౧), 

i కృవ్ణజిల్లా, దీవితాలూకాయందలి 
జమిక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 3౬౬ (౧౯౩౧). 

లో గుంటూరుజిల్లా, చాపట్లశాలూకా 
 యందలీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౧ p55 (౧౯౩౧). 

. ౫, గెట్లారుజిల్లా, పొదెలితాలాకాయ 
దతీ జమిళ చారీ (గ్రామము, ల జనస్య 3. ౨౩౫ Maid 

(౪-3౨2) | 
(| యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౩౭౮౯ (౧౯౩౧). 

భచదా ద్రౌచలంతాలూకాయందలి. 

ఇము'తాొలూకాయందలి జమోకాదాదీ నారు, 

( ౧౯౨ ౧ }- 

౨ పళ్చిమగోడావరీజిల్లా, _ ఖీమవరము | 

౧రF౯ 

ద, కర్మూలుజిల్లా కోయిలకుంట్ల 
తొలరాకాయందలి గ్రామము, జనస సంఖ్య 'ఈ9 _౨ Rae 

తాలూకాయందలి గ్రామము, ము. నా 0౮ నన 

౮. నెల్లూరుజిల్లా  కావలీతాలూకా 

౯ నెల్లూరుజిల్లా దర్శితొలూకాంయం 
జన'స సంఖ్య ౯౮ (౧౯6) 

౧౦. కృవజిల్లా నందిగామ తొలూకాొ 
' యందలి గామము, జనస ఈకవి తనకం పె బూర్వకవులయొక్క_యు, కళశాలమువాకి Wy సంఖ్య ౫౨౯ (౧౯౩౧). 

యొక్కయు. కావ్యములను జూచి వారీకావ్యములలోని సీసపద్యముల 
యందలి జమిక్ దారీ గ్రామము, Mk, ౧౦౦౯ (౧౯౩౧). 

౧౧. కృష్ణజిల్లా, నూజవీడుతౌలూక్రా 

౨ తూర్చుగోదావరీజిల్లా, పెద్దాపురం 
| తౌలూ కాయందలి గ్రామము, జనస సంఖ్య ౮౮౨ (౧౯౩౧). 

౧౩. తూర్పుగోదావరి, ఏ జెన్సీ జిల్లా 
జమోకాదారీ wy మము. జనసంఖ్య, 

౨౮౦ (౧౯౩౧), 

౧5 విశాఖ పట్టణయజిల్లా, ఫీమునిపట్టు 
జనసంఖ్య ౧3౧౬౨ 

. ౧౫. పిశాఘపట్టణముజిల్లా గొ ల్లొండ తాలూకాయందలి గ్రానుము, జనస సంఖ్య ౯౭6 (౧౯౩౧). 

౧౬: విశాఘప పట్టణముజిల్లాపాల్య్కా_ండ 
'శౌలూకాయంచలి శగ్రాముముః జనసంఖ్య ౪౫40 (౧౯౩౧). 

౧౭. విశాఘపట్టణముజిల్లా వీరవల్లి 
లౌలూకాయందలి జమోక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 330. 

అన్నవరసప్పా డు -- గుంటూరుజిల్లా నర్వా రావు 
ll ఈనాంగ్రామము, జనస సంఖ్య M93 ళు 

అన్న వరముల గ్ర గ వారము --- విశాఘపట్టణము 
జిల్లా బొబ్బిలి తాలూకాయందిత ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౬౨ 
మే 

ల న్నన సము ద్ర 0 — - కహ్నలుజిల్లా, మూర్కా పురం 
తౌలూకాయందలి కథాం గ్రానుకు జనసంఖ్య ౧5౧౧ (౧౯౩ ౧) 

అన్నా. యఖ. ఆసియాఖండమందలి. తుర్కీ_దేకయలోని. 

యొకప ట్రణము, ఇది బాగ్చాద్ స సరిహద్దులో “యా వి శ్ర థీనొి నదియొడ్డున 

EE eos - దీనియెదుట ఫలవంతమైన సుక్షేత్ర త్ యట చిన్నచిన్న 



: సంఘమునకు6 దనరాజ్యము నొప్పగించిపోయొను. 

౧౧౦ 

ద్వీపములు కలవు, ఇది యెడారీనడుము నున్న పట్టణ మగుటచే వాట 

సారులు విరమించుటకై మిక్కిలి యుపయోగకరముగ నుండును, 

పూూర్యకాల ముండిన నాల్లదుర్ల ములగు ర్రు లీచటం గలవు, 

| అన్నావివనోన్సా — (౧౬౯౩ - ౧౭౮౦ ) రసా 

దేశమునకు జకృవర్తిని ఐదవ ఐవన్ అను రాజునకుం గూంతురు, | 

ఫ్సీఠ్రీద్ ది గ్రేట్ అనువానికి 'సవతిచె లలు. ౧౭౩౦ లో ఇండవ 

ఫీట్రర్ Preah నీచు రాజ్యమునకు వచ్చెను. ఈమె న్వేచ్చగ 

ప్రభుత్వము చేసెను, విరన్ అనువా.6 దేమెక్సపకుం 

బులు డర్మెను, వాని కీమె మం త్రిత్వ ముసంగినందున వాండు | 

నిరంకుశముగ ప 

ప ,జలను మిక్కిలి పీడిం చెను. 
మ్ 

అన్నాకోమ్నే నో = (౧౦౮౩ - - ౧౧రళ్చ) భె "భి జంట 

యిన్ చేళపురాజపు తి, ఈమె విదుషీచరి త, తగ (గ్రంథమును వ్రాసెను, 

పండితులకు నా శ్ య మి చను, ప్ర, ప,ఢమ అశేస్టియన్ (Alexius I) 

అను రాజునకు PT sess రెపేరు నిసెఫోరన్ బృయన్ని 

యస్ (Nicephorus Bryennius ). తం డె మరణసమయమునందు 

నీవె యాతనిరాజ్యము తనభర్త కిమ్మని FA కాని యాతే( 

డందుల కొప కొన లేదు, తరువాత Fp తేము(డు రా జయ్యొను. 

అతనిని జంప నీచు కుట ట్ర పన్నెను, కు (ట్ర నెల్ల డియెనందున నీమెయు, 

నీమెళ ర్త రయు గ్రీస Bp Me re తరువాత నీమె తన 

కాల మంతయు r Seep? కడెపెను. ఈమె “అలెగ్టి 

యాడ్ ' అను కావ్యమును రచించెను, అందు తనతండ్రి చరి తృ్సమును 

వర్ణ ౦ చెను, 

© పపకి ద త్తు వనాలను _శివాజీయొక్కం. విశ్యాసపా తు తులస 

._ సేనానాయకులలో Phi ఇతడు మిగల శార్యశాలియె య "నేక 

యుద్ధములందు శివాజీకి దోడుపడియుం డేను, శ క్ర, ౧౬౭ ౦-వ 

సంవత్సరమున పేటా _ నీలోపంతుసోనదేవులకు సహాయులడె 
వెడలనడ (చెను, యితడు మొగలాయీలను త 

ఆఫ్ ఫ్జుల్ ఖానుమరణానంతేరము మహారా a విజాపురరాజ్య పృ దే 

శముల ననేకమల వశీమ గావించుకొనసాగిరీ,. వానిలో కోల్తాపుర 

సమీ పమందలి పన్హాలాదుర్దము నన్నా జీయే వశము చేసీకొ నెను, 

మలేయొకసమయవపున క్ హుబ్లీ నగరమును జయించి యచటి 

వ స్వా గారముల సాషధినము గావించికొనెను, శివాజీ దక్షీణదండ 

య్స్రలనం బోవునపు డతనిచే నియోజితుండై యన్నాజీ సరిహద్దు | 
దేశముల, బాలించియుం జెను, శాాౌరంగ జేబువలన నిమం త్రి తుండ 

డిల్లీ 8 బోవునవసరమున శివాజీ యశ్నాజీయాధిపళ్యముగల యొక 

రాజ్యా భిషేక సమయము స ఛతే (తృీథార ణ మొనరించెను, శివాజీమరణా 

నంతర మితండు. ఫంఛాజీకి వికద్ధముగం బనిచేసియుండుటవలన నతండు 

జయించి సింహాసన hosts డనే య న చంపిర'ెను, 

_ ఆఅఆజుకాసనములు 'చేవాలయమున:, మా ప 

కాయందలి ఈనాం గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౧౯ 

జమికాదారీ గా, 

 యందరగీ జమికొదారీ 

ఇతేడు శివాజీ 

అన్నా ఐవనోవ్నా -అన్య థానుపప త్తి 
అన్నా పురము -- గంజాంజిల్లా తెక్క_లి తాలోకా 

లోని జమిక దారీ గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౧౮౭ (౧౯౩౧), 

అ ope Ke డే శాలెం — నెల్లూరుజిల్లా కోవూరు తౌలూ 

కాయందలి గ్రామము జనసంఖ్య ౧,౮౯౩ (౧౯౩౧). 

అన్పి గిరి. 

జిల్లాలో నున్న నవల్ సంద్లోేని' యొక గ్రామము, ధార్వాడ్ నుండి. 

— బొంబాయి కోసాలోని ధార్ వాడ్ 

న నాటా. బళ్లారికి నెళ్గురస్తామి(ద “సన్ని, ఈగ్రా మమునక్రు 

దక్ష ఇమహారా స్ర-యినపచదారియొక్క గే సెపును కలదు, ఇచ్చట కాయ. 

ధాన్యము, (ప్ర _త్తియొక్క_వ్యాపారము వి శేవ ముగా కలదు. ఇక్కూడ 
డ్రేతివారమును సంత జరగును, ఈగ్రామముయొక్క_ విశేవ మే ల 
మనలా ఇచ్చట నమృ లేళ్వరుని బేవాలయ మొకటి గలదు. దీనిని 

జఖనాచార్యులు కట్టం చె నందురు, ఇది 4౬ 'స్తంభములమి౭ద నిలిచి 

యున్నది. ౧౧౫౭ మొదలు ౧౨౦౮ సంవ వత్సేరముల నడుమ లిఖించిన 

౧౧౬౧-వ సంవత్సర 

మున బిజ్ఞలు( డను కలచురి మోధు(డు పడమటిచాళుక్యల నోడించి, 
అన్ని ?రీని ముఖ్య పట్టుణముగా చసిక్రా నెను, ఆంగ్లేయ ప ప పృ్కభుత్వము 

యొక్క ఆదియందు నీపట్టణము నిపాని ప పృభువుజాగీరులో నొకటిగా | 

నుండెను. ఆటుపిమట వ్ సంవత్సరమున బ్రీట్షువారి క్రిందికి 

వచ్చెను. ఈ పట్టణమందు నాలుగుపొకళాలలు గలవు, అందులో 
నొకటి బాలికోలకుగాను నియిమింపబడినది. 

అ న్ను వురను — ౧ గంజూంజిల్లా పర్లాకిమిడి. తహ 

శీల్ లోని జమిక్' దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 3౯౭ (౧౯౩౧). 

౨, గంజాంజిల్లా ప గ్హాకిమీడి 'తెలూ 

(౧౯౩౧). 
ల న్నూ రు జా చిత్తూరుజిల్లా, శ్రత్తూవశాలూకాయందలి 

వుము. జన'స సంఖ్య ౧ ౧౨ (౧౯౩౧). 

అన్నూరుక స్వా. చిక్తూరుజిల్లా పుత్తూరుతాలూకా 
(గామము, జనసంఖ్య డా (౧౯౨౩౧). 

అన్నె బోయి ని పల్లి -- నెల్లూరుజిల్లా కందుకూరు తౌలూ 
వారన. జమిజక£ాదారీ లా జనసంఖ్య ఎ(0౭ (౧౯౩ ౧): 

అ న్ని రా వు శే పీంట — క నూజపీడుశోలూకో 

యందలి ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య శిరా (౧౯కేగ), 

అన్యతః న్లత్ము _ కరుశక్నేకృమునందలీ యొక 
సరోవరము ( శతపథచ్రాహణముు, ౧౧. ౫ ౧. ఈ, 

అన్య శాను షఫత్తి ._ మిమాంసకలమతమున నొక 
ప్రనూణము. .ఇది అన్థాప క్త్యంకర్ణరము.  బలిగినళ్ళ దృయ్య పగలు 



అన్య థాసిద్దము- అన్వరు దీ నుఖాను 
భుజింపండు, అ టనినతో డనే రాతి త్రీ భోజనము చేయు నని 

యూహీంచుట అన్యథానుపప త్తి, బలియుటకు వేజుకారణము లేనం 

దున రాతి, భోజనము చేయు నని. యూాహింపవలసియున్నది. 
లీ 

ఈ బలుపు మణొోొకవిధముగా సాధించుటకు విలు లేదు, కావున దీనిని 

అన్యథానుపపల్రి యందురు కాని నె యాయికులు దీనిని స్వతం త్ర, 

పృమాణముగ నొప్పుకొనరు, ఇదియు నర్హాపత్తియం ననుమాన ప మూ 
(UU 

కాంతర్లతము లే యని వారిఫెవము, 

అన్య థాసిద్ధము మ ఇది 

పదము. కారణము కాని దానిని డానికి నిజ మెనకారణముతో' గల 

సంబంధమునుబట్టి, కారణముగ సనెంచినయెడల నది యన్య థా సిద్ధ 

న్యా యశ్యాస్త్రవివయక 

మనంబడును, కార్యమునకు నియత ఫ్రూర్వ మయ్యును క 

కానిదానిని ' అన్యథా సిద్ధ మందురు, 6 కార్యకార ఇములకు సంబంధ 

మెట్టిది * కారణ మెల్లి పుడును కార్యమునకు నియత పూర్యవ ర్రీ గ 

నుండవలయును * అనునియమమునకు సరీధెమెన యర్థము తెలియక 

కొందటు నియతవూర్వవ ర్లు లయిన యన్ని పదార్గములను కారణము 

లుగ నెంచెదరు. అవి అన్యథా సిద్ధము లే కాని త క కావు, 

ఘటమునకు కుమ్షరివాండు కారణము, ఎందులకు ? నియతేపూర్యవ ర్తీ రి 

గనుక, అ్షే కమ్మరివానితం్రి డిగూడ నియతపూర్వవ ర్రీయే, కావున. 
వానితీం డె, వొనితం డ్రైతం డృ __ యి ట్లందటును ఘటమునకు కార 

ణము లని చెప్పయగూడదు. మన్ను లేనిది కుండ కానేరదు గనుక 

మన్ను కుండకు. గారణము. కాని గాడిద లేనిది కుమరి 

యామన్నును వామునొద్దకుం 'చేజాలండు కనుక వాని గాడిదయు( 

గుమరి కుండకు లం మని చెప వచ్చునా 1. కూడదు. గాడిద 

అన్యథా సిద్ధము. ఇట్లు కారణలకు ణము చెప్పునపుడు నియతపూర్వ 

వ _ర్రిత్వే కా లఘు నియతేపూర్యవ ర్తి రి త్వ మని యర్థము చేసి కొనవల 

యును; అనంగా6 దక్కువలో.6 దక్క్కువ యెంత. యాోం డిన కార్యము 

సిద్ధించునో యంతియే కారణమని యనవలయును, నియతవూర్వవర్తి 

యొక్క_లఘుత్వ యు మూడు విధములు; pn కూప _కిక్పర్ ను 

సం బంధక, yon 

అన్యథాసిద్ధము లె లె దువిధములు ;-- 

౧. కారణవృత్తి తి లేక కారణతావచే దకయాపధర రము: 

కుమ్మరి వానిదండము ఫఘుటమునకు. గారణ మే కాని కన, మ దండ 

త్వము కారణము కాద అన్యథా సిద్ధము. 

౨, కారణగుణము ; దండము కారణమే కోని దండము 

యొక్క. రూపము రంగు _మొదలగనితరగుణ ములు కారణములు 

కావు, కావున కారణగుణము లన్యథాసిద్ధములు, 

రి లక సకం బూర్వవర్తి రి. (కారణము ) అని తెలీ 

సీన దానిని, ప్రస్తుత కార్యమునకు బూర్వవ ర్వీ గా( 'కెవ్చినయెడల 

నది అన్యథాసిద్ధ మగును, అకాళము. కబ్బమునకు ( గారణ.మని "తెలి 

౧౧౧ 

నియు నాకాళమును ఘటమునళుం బూర్వవ ర్తీగ నెంచినయెడల 
నాకాళీము అన్యథాసిద్ధ మగు నేకాని కారణము కానేరదు. 

రో, కార ణముయొక్క్ల కార ణత్వము శీక్షీంచుట, 

కుండకు కుమరి కారణము; కుమ్మరీవానికి వానితం డ్రి. కారణము, 
నో కుమ్మరివానియొక ,_తం డ్రి, కారణముయొక్క_ కారణము, 

అందు పదము, 0 సన్యా నద్ధ 

౫. భఘటమునకు కుమరివాని గాడిద కారణము కాదు, అన్యథా 
సిదము,. . : 

ఇందును గుటించి “కారణము అను కయ కీ (కంద వివర ముగా 

జర్చం పంబడును, 

అన్యా శ్రా ౦తము _ ప ఇది ఆస్తిని ప ప్ర, త్యేకించుటకు య 

గాని, విడందియుటకు6 గాని పేరు, వ్యవహారమున ఆ స్పిని బుద్ధి పూర్వ 

కముగ నితరులకు వి క్కయించినన్సు తనఖా పెట్టినను అ న్యా క్యారిలేము 

చేయుట యందురు, ఆ స్రీ వారసత్వమురూపమున6  శెందునపు డది 

యన్యా క్రా కాంతము కాసేరదు. 

అ న్లో రోచాటి యా — గంజాంజిల్లా, బరహ౦? ఫురము 

ల. చెందిన శ్రానుయు, జనస సంఖ్య ౨౩౯ (౧౯౩౧ 

అన్వురి __ ఒకగాప్ప పారసీకకవి, ఖరాసాన్ దేశ 
జుండు, సులాకా సంజర్ సల్ జూాకి అనురాజు నాస్థానకవి, ఇత (డు 

జ్యోతివమునుగణూడ బాగుగ నటిగయుండెను, ఇతడు బాలల్లో 

శ్రీః శ, ౧౨౦౦-౮ సంవత్సరమున మృతు( డయ్యెను, ఇతేని 

పద్యము లన్నియు 6 దీవాన్ అన్వరి ? యాను గ గృంథమునందు సంగ, 

హింపంబపేనవి, 

_ అన్వధరుద్దినఖాను. — కక్తాటకనవాబు లనయిడు 

వారికి మూలపురుషుండు, ఇతండు జౌరంగజేబు కొలువుననుండి 
ప్రనిద్ధివహీంచిన _అన్వరుఖాకా _ అనునతని _ జ్యేస్థపుత్రు(డుః 
ఇతడు మొదట ఢిల్లీ చక్రవర్తి వలన కోరాజహోనా బాద్, పాంక 

మునకు సుబేదారుగా 'శర్వజుపలెను. కాని యచ్చట ul 

బని చేయలేక యిత(డు చెప్పకుండ ఆహామదా వాదునకుం చాటి 

పోయెను, నెజామ్ ఉల్ ముల్. (ఇప్పటి నిజాముమూలఫురుషుని ) 

| యొక్క ఠం ండి (డ్రియైన గాజీ నలల ఈతనికి నూరతులో గొప్ప 
యుద్యోగ పచ్చను. ఇతడు శ్రీ _ ౧౭౨౪న. దక్కను 

నందు నవాబు ఆసఫ్ జా Sh Pog గలసీకొ నెను. 

నైజాము ఎహౌదరా బాదు ప్రాంత దేశమున రేగిన అల్లరుల నణంచి 

రాజ్యమును (క్రమపద్ధతిని శెట్టుచుండినకాల మది, "ఈశరుణమున 

ఏలూరు రాజమహేంద్ర ద్రువరముస గ్య్ర_రులయందలి జమికాచారులు 

పృభుత్వమున తు. విప్ప సము గలిగించుచుండుట'చేత ఆసర్కా_ 

రులయం దల్ల రుల నణంచి శాంతి నెలకొల్పుటకు నై నై జాము అన్వరుద్దిను 

| ఖానును ఆసర్మా_రులకు ద్రభోవుగ నియమించెను... ఇతండు ౧౭౨౫ 



౧౧౨ 

మొదలు ౧౭౪౧ వజకు నీసర్మా_రులను పొాలీం చెను. ఈసర్మా_రుల 

యందలి విష్ణవము నణంయటలో నితనికి ౧౭౩ ౨- ౧౭౩౯ సంవత్స 

రములందు రాజమేహాం, ద దృవరమునకు పృభువుగనుండ్క్ యిప్పటికిని 

సానికగాఢలందు EP ఆ స్పేను, అనునామమనం బరంగు రుస్తుం 

ఫాను సహాయుండుగ నుం డెను, అన్నరుద్దీకా ఖానుపరిపాలనము క్రీ వ్రత 

కును, కాఠిన్యమునకును పేరుకెక్కినదె. రుస్తుం ఖోనుకుమారుండగు 

నూరుద్దిను తనతేంట, డ్ని జంపి, రాజమ చే టెం (ద్ర వరముస సర్మా రునకు( 

నావీ “యధ్గికారీయె ARS ప ప్రభుత్వమను కక కంవతను అన్న. 

రుద్దీకా అతనిని సంహరించి యాసర్మా_రును దనయధీనమునకు6 

చెచ్చుకొ నెను. ఆసఫ్ జూ తిరుగంబాటుల నణంచి శాంతిని సలకొల్పు 

టవ ౧౭౪౩ -౧౭౪౦౪ న కక్షాటకముపయి దండెత్తి వెళ్ళినపుడు, 

అతండు అన్వరుద్దిక్ ఖొనుళక్షిసామర్థ ర్ధములను, రాజభ క్లిని గుర్తించి 

ెహెదరాబాదు సుటా నాతని కొప్పగంచి తద్య గ్థివహార భారము నాతని 

పయి మోెపిను. ఆకాలమున నవాబు అన్న వ్యవసాయాఖి 

వృద్ధికి జాల? బనిచేెను, 

కర్తాటకమునందలి యల్లరుల నణంచి ఆసఫ్జా ఆర్కాటు 

సుచాకు, "భోజ అబ్దుల్లాఖా నును నవాబుగ నియమించెను ; కాని 

_నియామకము జరగిన నే అతడు చనిపోవుట చేత 

ఆపదవిక్ ౧౭౮౮ లో అన్వరుద్దినుఖాను ననున 

RF శే. ౧౭౮౮లో ఆస్తఫ్జూ కాలధర్శము నొందినపిదప సింహాసన 

మనక యి ముజసరుజంగు పితూరీ కేపెను. అతడు చందాసాహేబు 

పో త్నావామన అన్వరుద్దినుఖానుపయి. దండెత్తివచ్చెను. ఉభయ 

బలములకో ఆం బూరునొద్ద శ్రీః ఫ, ౧౭౦౯ లో యుద్ధము జర గెను, 

 ఆయుద్దమున నితండు డబ్బ దయేండుస సంపత్సర ములవయ సున విరమర 

ఆము నొంచగెను. మొదట నీత నికశరిరమును ఆరా? ్ క-టుజామామనీదులో 

సమాధిచేసిరి 3 కాని యటుపిదప దానిని చూదరఠాబాదునకు( 

గొనిపోయి మర్షీ ద్ పా వలీడల్లా మసీదు ప ప్రక్క స్థాసిఠముచేసిరి, 

ఈతనిపరిపాలనము కడు జనకంటక మయిన దని పేఠువడీనది, ఈ 

యన్వరుద్దీను ఖానుకటుం బమునకు _ సంబంధించిన చరిత్రము 

6 అన్వరు-నామా ’ యను శే పీర. మోర్ ఇస్మాయిల్ ఖాక్ ఆస్టన్ యను 

కవి పారసీ ఛామలో రచించెను, 

అన్వక్షకమ — అష్భ్రకముయొక్క_ . తరువాతితిథి 

అన్వన్ధకము, అది గాణణచాం దృ 

ములయందలిీ 'కృన్ణపమనవమి . యగును. ఆదినకున నాహితాన్నలు 

మాతృక శ్రాద్ధమును. జేయవలయును; _పీతృ, వీతామవా, చ్రపితా 

మహులభార్య లగు మువ్వురుమాతలనిమి త్త తము ద్విబాల భుజింప౯జేయ 

వలయు ననియు, అది శేవలము మాతలకొటుశే కావున మాతృశా శ్రాద్ధ 

పేరం బరలుననియు దీనిని సాన్నికుండే కావీంపవలయు' ననియు 

టి స్మృతి వచింపుచున్నది. అన్ధ్హకములందువలె నన్వవ్థకములందుం 

గూడ. నగ్ని యందు హవనముం జేసి “ఫూర్వమువలెనే.. మాలృేపిఆా 

నహీ ప్ర్రపి Sd ane త్తు న a anad జేయింష 

పనోమము గావింపవలయు నని 

పౌవ మాఘ ఫాల్దున ఆళ్వినమాస 

రాజధాని సరిహద్దులో 6 

వలయు నని విస్తు తియందు లీఖిం పళబడయున్న ది. ఇచ్చట 

హోమము చేయవలయు - ననిమాత్ర, మే చ్రాసినచో నగ్నియందుళ€ 

జేయనలె ననునరము రానేవచ్చును. ఇటు లుండ నగ్నియండు 

చ్రాయయబశి యుండుటవలన నగ్ని 

యందే చేయవలయును గాని విధానేతర్మ్వపా,ప్త మ మగు విఫ్రునివాస్టము 

నందు( జేయ వలనుపడదు, .ప ప్రకృతిభూళ వే ష్య శ్రాద్ధమందలి యాధా 

రాంతరమునకు వికృతిభూత శ్రాద్ధమందలి ని శేవపపా-శాధారమువలన 

బాధ కలుగును, శరమయబ ర్ల వలన కుశమయబర్లి బాధింపంబడు. 

చున్నది. లౌకికాగ్ని లోలహాడ టు జేయుట గూడదు . పితృ 

సంబంధిహోమమునకు లౌకికాగ్ని యందు విధానము లే దని మనువచ 

నము, ఇటు లే కాలా వ్రాయంబకియున్నది. 

అ న్వా ధీ --- ఒకం డొకవస్తువును వేజొకనిదగ్దజుం గుదువ 

చెట్టినచో PND మటేయొకనికడ శ్రీయ యతనితో నీ వీవస్తు 
జ ఫలానివానికి సమర్సింప్రు మని చెప్పుచు నతనకిం గుదువ యిచ్చిన 

యెడల నడి అన్యాధి యనంబడు నని వివాదార్థ వనే తువునంబు 

లిఖిం ప[బడియున్న ది. వచనమూలకముగ నీ వీవస స్తువు 'నముకనునుజాన 

కియ్యవలసీన దని నుడువుచుC గుదువ యుంచినచో నది అన్వాధి 

యని హలాయుధు(డు, 

అ న్యా ఢీ య ము జలు (ఫ్రీననము ; వివాహానంతరము 

బంధువులవలన (గాని భ ర్తకులమువారిపలన6గాని (గీ లభించుధనము, 

6 నవావో త్పరతో యత్తు లం a) _ర్హృృకులాత్ _మ్రీయాః : 

అన్వా'ధేయం త్ర దుక కం తు లబ్దం బంధుకులా త్త థాం 

అని కాత్యాయను(డు వచించియున్నా డు. 

అకహో బ్ అ జర నీ దేశమునందలి ఒక చిన్న స్వత౦ త్ర; త్, 

రాజ్యము, వా. సంవత్సరము నకు పూర్వము ఇది జర్ర నిసా చొ 

జ్యములో నొకభాగముగ నుండీనది. కాని ఆయే/ంటనే జర కనీ చేళనుస 

సంఘటించిన విప్ప వమునకు తరువాత అకాహాల్డ్ ప ప్రభుత్వము ప్ర 

| స్వామిక ముగ (Republican Government) మాణీనది. వీ ఛా 

ల్యము ౮౮౮ చ, మెళ్లు; జనసంఖ్య ౩ 3 33 ౧౩౨౮ పరి శ్రమలు కొన్ని 

అభివృద్ధిలో నున్నను ఇందలి ప్ర జలకు వ్యవసాయమే మెఖ్యవృ శి త్, 

అ న్థిల్వాగ _ — ఈ రాజ్యము ప్ర పృస్తుతము బొంబాయి 

జేరీన సజరాత్చా స్ట్ర మనం దుండెను,. 

శ్రీః శ, ౬౪౬-౭ సంవత్సర పాంఠేమున చావదరాజపుత్రులలో 

నొకండగు .వనరాజా దీనిని స్పాషించెనుః - ఆకండు ౭౮౦ వటికును 

పాలించి చనిపోయెను, అతనిపిమట అత నివంశేమువారలర ఎనమర్మడ్సు 

పాలించిరి, ఆఖరు అత(డు ౯౬౧ లో చనిపోయెను, : పిమట 

che eins మూలచా (౯ర౧- - ౯౯౬) అను నీత్ 6 డీరాజ్య - 

మునకు [వ వ్రుభువై, ) రాజ్యమును కాశేవాడొ్ కచ 'దకీగగుజరాత్. |. 

ఛేశములరోనిక్ కలాం ప్రకరం శాంెను, ఈత సక | 



పభరణి_ అపరారుగ- డు 
స్థాపీఠ మైన వంశమునకు “సోలంకి ? వంశ మని పేరు, 
చార లీక్క_డ రెండుశ తాబ్బులవజకును పాలీంచిరి. వీరు వై వమతస్థు 
లగుటచే సోమనాథపట్టణమందలి సోమనాథునియాలయ మునుగూర్చి 
చాల శ్రద్ద తీసికానియెడివారలు, అప్పటి ప్రభు వగు మొదటిభీముని 
ఓడించి ౧౦౨౬ లో మహమ్తూదుగజనీ చేవాలయమును పడగొట్టి 
(ద్రవ్యమును కొల్ల గొ నెను. ul నెళీ నతరువాతి ఈగడి ఫేమునిచే 
మరల నట్టంబ కను, ఈతనిసంతతీవారు ౧౧5౩౨ వజుకు నీచేళమును 
పాలీంచిరి. _ అటుతర్వాత మాోలరాజాయొక_ బతు లీబేళమయునక్రు 
పృభువుశై ఒకళ తాబ్దివణికును పాలించిరి, వీగ్ర కాశేవాడ్, ) మాళ్వాలకు 
va నధికారులె యుందుటుటెపీ కాళ ౧౧౬౦ లో కొంకణ దేళముపపె 
దండయా. త్ నడపిర. (౧౨౪౨న ఈ మూలరాజువంశ్ల మంత 

రించిన ఏమట ధోల్యా. చేశస్తు లగు * వాఘ్సేలులు* అను నోక తెగవా 
ర్త పొ అరా "నేలీరి. వీరిని ౧౨౯౮ లో, అల్లాడ ద్దిను ఖు త్ జిమి 
ని కవ 

అన భ్ ర ణి --- న త్ర మునకు. అపభరణి యని 
నామాంతర మున, ట్లు కనంబకుదున్న ది. తె  లిరీయసం హీతలా+ భరణి 
యను పేరే. కనయడుచున్న న, లీ _థీరీయ, బ్రా హణములో “ యమస్యా 
పభరణిః అపకర్ష ౦తే8? అని యున్నది. కృ త్తికతో సంవక్షృర 
మారంభ మెనచ్చుడు భరణి ఆఖరు నకు త్రము అయియుండెకిది 
ఆఖరునక్షు శ్ర, మగటచేత భరణికి యము డధిదేవత యని ఇెప్పం 
బడీనదె,. లో శిలకు లో కమాన్యుని pms గ్రంథము 
నరిదలీ ర౨._౪౮౪' 3 పుటలు చూడనగును, 

(గ వేం. ఆమ) 

|. అవర తంగణము 

ల యచేశము. (థార., ఏవ, అ, ౯ 

"అ స ర తాలము __ తాల బేశము నంటియున్న భారత 
వర్ష యచేశను. శేకయ దేశమునుండి అయోధ్యకు: బోయినయెడల 
మొదట నీ దేశము తగులును (వా. రాస అయో స, AN 

అవరదడీణపంతిరాస్థ్రము _ 
మునకు దక్నీణమునం దున్ను 
( భార్య శ ఫ్ అ, ౯). 

wl la ప్రస్థమునకు 
తు దున్న మైేచ్చరాజాల దేశమునకు దఠ్నీణమునందును, పురు 

 షాదు లను న కాం కు త్రరయునందును ఈ దేశ ముం డెను 

కాననే శం దెశము ___ 

థి 
కంతిరా హ మును కగిలియున్న దేశము 

(ఆ్ర/ 

లా ఇంద్ర, 

పాండ్య దే 
_ మును తేగిలియున్న దేశము, షాండవులకాలమున నీది ' 'ద్రనిడజేకమనన 
చక్షీణమునం. దుండెను (భార, (| సభా అ, 3 5 

ఈక నిసంతతి 

= baile అంటియున్న 

పస అత ఇం దృ పుస 

౧౧కి 

అనరదహీణమత్స్య ము మే ఇంద ప్రస్థమునకు 
దక్నీఇమున నుత్స heey తగిలియున్న దేశము (భార, సభా, 
అః 3౧), 

అపరడవీణ నేక ము — ఇంద్రప్రస్థమనకు దక్షీ 
₹ఇంబున నున్న యొక దేశము (భార. సభాం ఆ, 5౧0, 

అపసపరన ౦ద — పొమాలయముమోంది యొకతీర్థము. 

_అపరపూర్వవిదేహమ - ఇంద్రప్రస్థమనకం 
దూర్చున నున్న కండువిదేహదేశములలో నొక్క_టి. ల సు 
నకు దూర్సున నున్నది యొకవిబేహము, ఇది రెండవది. ఈగ రాజ్యము 
నే జనకవంళజులు రాజ్యము చేయుచుండి రని కొందజయభ్ పా, 
మైయున్నది. అ ట్లయిన ,శ్రీరామునికాలమున Wa: డ్రియైన 
జనకుండును, పాండవుల కాలమున బహులాళ్వు( డను కో 
రాజ్యము చేయుచుండి రని చెప్పవలసియున్నది (భా, ప్రా, కో, 

అసర పూర్వసువ్లాము __ భారతవర్జీ య చేళ 
విశేషము (భార,, ఫ్య, అ, జ్య 

అపరబల్ల న దేశము __ భారతవర్ణీ a 
(భార. ఏవ ట్ర, er 

అవ రా ంత దేశము అ ba: మెన యః 
దేశము  ( భార; భవ్య , అ, వ్ 

అప రా జిత ___ శాకద్వీపమలోని యొకోనది, 

మయిన 

యందు 

_ భువనదేవవిరచిత 

యొక కల్బశా ప్రయ, మామా చ్చి తన ఈ దానచింశామణి స 

6 పరి శేవఖండము "న దీని నుడాహరించినా౭డు. 

FP = 

అవరాజితవాన్తుశాన్రు ము --- విక్వకర కృత 
మని చెప్పబడు నొక శిల్బకాస్ర్రము. 

అస రాజి తుండు __ ౧.ఏకాదశరు ద్రులలో నొక్కండు, 

EC కృష్ణునకును లక్షుణకును 
పుట్రినకుమారు(డు, వ్యా క స 

లలో నొక్కండు, 
FE 

అపరా ఠా డు విజ్ఞా-సేశ్వరునికాలముననో, 
దానికి6 గొంచెము తేరువాతనో శిలాహార రాజ_అపరార్కు_(డు (అప 

రాదిత్యు (శు ) అనునతీ (శు ౧౧౩౨౪-౧౧౪౦ సంవత్సర ములనడిమి 
కోలమున యాజ జ్ఞ వల స్థ్రిస్త ఎత కొక '_సెద్ధథాన్యమ ర-చిం చెను, 



౧౧౮ 

అత (డు కొంకణబేశమందలీ పురి”? యనుచోట రాజ్య ములుచుండు 

వాండు, ఈభావ్యము మితాక్షురివతె నంతగం బేశెక్కి_నది కాక వోయి 

నను సృృతిచందిక్క చతుర్వర్దచింతామణ్తి మదనపారిజాతము 
మున్నగు ప్రధానస్త ఎల గృంథములలో నుదాహరిం పంబడియున్న ది, 

భాహ్యగ్రృంథ మైనను ఇది బ్ర యాజ్ఞ వర్క్యధర్య క్యా హ్ర్రని బంధము ' అని 

ప్రసిద్ధి గాంచెను,” అపరార్కు_(డు తన, గృంథమున చెందును విజ్ఞ 

చేశ్వరునిమితాకురి నుదాహరింప లేదు, అంతియకాక శరెంటియందును 

ప్రాయంబడిన వాక్యములు కొన్ని సమానములుగ నుండుటను బట్టి యో © 
యిరువురును ఏదియో యొక ప్రాచీన (గృంధమునుండి సాహాయ్యమును 

బొందియుందు రని యూహీ పాంపవలసియున్న ది శిలాహారరాజ-అపరా |! 
ర్కుండు జీమూతవాహనునివంశమువాండ నని చెప్పుకొన్నా (డు. 

కొందజు పెజీమాతవాహనుండున్తు దాయ భాగరచయితే యగుజీమాత 

వాహాను(గును ఒక్కడే యని కలంచుచున్నారు. కాని నిజముగ 

వొ రిద్దజును పూర్తిగ భిన్నవ్య కో కలు ః భిన్న జాతీయులు భిన్న దేశీ 
యులు “భిన్న కాలములవారు. శిలాహోర రాజవంశ ప్రవూూర్యప్రురు ములు 
క తి (త్రియాలు, కొంకణ బేశమువారు, దాయ భాగర చయిత యెనజీమాత 

వ గాడదేశవాసీ యగు రాఢీయర్రావ్యణుయు.. వారిభ ద్ర 

( పారియాల్స గ్రా గా మవాసి, 

అస రోమోను భూతి ఇది శ్రీ శంకరాచార్యవిరచిత 
మెన ౧కోళో శ్లోకముల వేదాంత గ గృంథము, శంకరుల జన్మస్థానము 

జీరళమునందు6 గల కాలటి, శంకట(డు నంబ్మూ దృిబాహణవంళజు (డు; 

తండి, శివగురువు ; తల్లీ ఆర్యాంబ, శంక రుని. కాలనిర్ద యమునందు 
క్ ఫూ, ౫40౯ నుండి క్రీస్తు 2౮౬ వజికును bg పల ప్రాచ్య, 

పోళ్చాత్యపండితులందు భదాభి ప్లా పాయములు గలవు. చౌద్ధమళ విధ్వంస 

కండును వణ తోద్దారకండను వై? నెన శంకరుండు బౌద్ధమత వ్యాపక లై న 
అశోక, బుద్ధష్థ మోన నాగార్జునాదుల కనంతరమునందు నివసించినటులు 

నిశ్వసి ంపందగియున్నది. క్రీ £3 స్తుశకానంతరము కొన్ని శ తాబ్దముల యనం 
తరము నివసి తు. కేంకరులు ౫౨ Soda నీవించి 

నటులు. 'ప్రతితిగలదు, డ్ 

అదె డై పతమతస్థాపనాచార్యు లైన శంకరాచార్యుల నపరశంకరు. 

శంకర 

పృపంచ 

E లుగను.. స్మర ర హీందూ ఛాహ్ముణులు పూూజించుదురు, 

స్వాములు పిందూమళ్' ద్గరణముచేసిన మహాను భావుండు. 

మునం దవతరించిన. 

రుపమానము, ప్రస్థాన్నత్ర యమునకు వ్రా వా, సీన భావ్యయులు, చేద 
మాళాత్తున వనము కవల న న విశ 

మతాచార్యులలో, ప భవమునందును, |p 

తంల ీతువాదమునందును శంకరాచార్యుల ప, పృఖిభ 

ళం. శణాది ది దశోపనిమద్యావ్యమలు,' శ్వ శాశ్వకరోఫనిమద్యా ] 

మ్యమ్యు. _నృసింవావూర్యో. రర శాపిన్యుపనివద్భాన్యుము  బ, బృహ 

టు తాలు ఘావద్లతా భావము. : సళ్ళు 

పరోకూనుఖభూతి' 

జాతీయ భాన్యము, లలితా త్రిశతీ భావ్యము, ఆప, స్టంభీయాభ్యాత శ్ర 
పటలభౌమ్యుము,. విష్త్ణుసహ్మస్రృనామ భామ్యము, వివేకచూడామణి, 
సర్వవేదాంత సిద్దాంత సారసం గృహము, ఉపదేళశసాహ సీ నీ? దక్షీణా 
మార్తీస్తో త్రము, thse మనీపాపంచకము, ధపేగోవిందము, 
స్వాత్మ ము ఆనందలహార్వీ క ల, శివానందలహరి, 

శివ భుజంగన్తో త్రము, అపరోమానుభూత్తి పప్రపంచసారము, మహా 
వాక్యదర్చణమ్యు శతన్లోక్కి ప (పృబోధసుధాకరము, వేదాంతసారమ్యు = 
వేదాంతడిండినముము, వొక్ళన్భ త్ర తి ఆత్మ బోధమ్యు. ఆత్యానాక్ళ ఖే 
కము, హరిమోడే స్తుతి, Wd జేవన్యుకానందలహరీ, ప్ర 

_తృరరత్న మాల, _ పంచీకర ము, పం చదశీవ్యాఖ్యానము, (బ్రవా శ్ర 

విద్యావిలాసయ్సు సిద్దాంతబిందువు (దశళ్లోకిy) గాయ తీ త్రీ భొమ్యమ్యు 
అదె దై ృతౌనుభూతి, కోసీనపంచకయు సాధనపంచకము, నిర్ణుణమానస 

పూజ, భగవన్నాన నసపూజ్య:' శివాప రాధ కుమాపణసో త రమ్ము త్రిఫుర 

సుందరీస్తో త (త్రము ఆత్మపూజ్య ఆర్తత్రాణ నారాయణా మ్టోదళక 
స్తోత త్ర ము పటు శంకరా చార్యకృత ౫ గ ,౦థము నా స. 

శద్దప, చిన్నవి నూటయే(బదొవటికును గలవు, భజగోవింద శివానంద 
కహానీ మనీషాపంచకాది శ్లోకము ప్ వ పృతిభకును 

అచె దై రసిద్ధికిని నిదర్శనములు. 

శ) శంకరాచార్యులు కాం-ీఫురమునందు కక్ క కళ్” a 

నిళ్లేశమెన ఇంద దృ్రసర స్వ త్యాచార్య నామమున. యోగలీంగ, మును కామ 

కోటిక పెఠమునుు శృంశేరియందు “ అహం బావన |/ నిశ్లేశ మైన భారతీ 

నూం తాచార్య నామమున భోగ లింగమును, అ జా! బదరి 
ళు (క హా? ఇ క్యా శృమమునందు “అయమా తా (బృహ ” నిర్దేశ మైన గరిస్వామి నామమున 

ముక్తి లింగమును, ఫూర్ణగిరీపీఠ మును, ద్వారకయందు “తత్త్వమసి” నిళ్లే 
కమైన అశ్యామిస్యామినామమునను కలికో పీఠమును, జగన్నా థమునందు . 

A నా శ శ. Bs ల్ పృజ్ఞానం Wwe నిచ్చేశమెన అరణ్యస్వామినామమున విమలఫిభ 

మును సాపించి నముహావాక్యార్థములను నామరూపములను సువ్య. క కము 

చేసినటులు ప్రతీతి కలదు, శంక రాచారోూంలు దేశవ్యాప్త ప్తమెన నిగ 

PES పరమైన ఫూర్వమిమాంసను ర్ త్రీరమిమాంఫా రూప 

మునను జ్ఞానపరముచేసి వేదాంతమున కఫూర్వమెన ఫురుహార్థమును 

సమకూర్చి విధమును శంకరాచార్యుల సిద్ధి సిద్ధాంత ములు hoa 

అపరోకూనుభూతియందు ha పృతిపాదిక మైన ' అధ్యాస 

సాధ్య మెన వేదాంతసారము గలదు. చర వర పరిజానేమునకు జిజ్ఞాస 

పరమసాధనముగ నున్నది. "నే నెవండను క ప (స్కపంచ ఘెటులు కలిగినది 1 ర 

దానికి కర్త యెవరు? ఉపా దానకారణ మేడి! (3 అను ప ప్రశ్నలు విచార 

కోఒహం కథ మిదం అ కోవా నా శర్తామన్య విద్యతే, 

ఊపాదానం కిము పీహ విచారః సో౭య మోద్భశః. ౧౨ 

“అహం? చేహ హం ద్రియాదులు భూశాదులు కో వను బుద్ధి 

క్ఞునమునలనం ఖని కవరు: ne నిక్యమైన : 
=", జో. 



పరో త్తరకులిందము _ అ పర్గ 

యాత్ యని నిశ్చయింపంబడుచున్నది, 6 నేను) వీకమున్తు నూత్ష్యమును 
క్ఞారియును, సాకీయును, స కనను wpe న క కాని 

అహ మేకోజఒపీ Wala చ జ్ఞాత సాఠ్నీ సదొవ్యయః, 

త్ దహం నా శ్ర సద్దేపళో జ ళు సోడెయ oe: “౧ 

ఈయధ్యాసమువలనను క అహం ” నిత్య మైన 

ముగ నేర్చడుచున్నది. 
ప్రన్యపదార్థ 

“నేను?” శ్రమమున్కు శాంతమును. సచ్చి డానందలక్ష ఇమును 

గలది. నేను నిర్మలు6ండన్వు నిశ్చలు6డన్వు అన ౦ కుండను, శుద్ధుండను, అజ 

రుండను, అమరు(డనునై న (బృహశ్రిమను, అస ద్రూపమైన దేహము 

జీను కాదు. బుభులు దీనినే జ్ఞాన మందురు, 

బమోవాహం థమ జ సచ్చిదానన్గలక్షణః, 

ఎల నాహం దేహో హ్యసద్రూపో కన మిత్యుచ్య తే బురైై 8, 

నిర్హలో నిశ్చలో ఒన నః కుద్దోఒహ మజరో ఒమరః, | 

నాహం దేహో హ్యస ద్రూపో జ్ఞాన మిక్యుద్య లె బుగ్లై 8, తారా 

స్తావర జం గమాత్త్ కమెన ర పంచమున కంళకును ఆత్మధ్యాస 

గలిగిన పుడు జేవాధ్యాస పోయి బ ప్రవాధ్యాస గలుగుచున్న ది, 

స్వర వికారము లె న వస్తువులందు నామభూపము లనిత్యములంను 

cb Ca నర్యే మును మైనటులు, జ ప్రైహ్యశ్వమునుండి కలీగెన వాటికి 

len జ్రాయమానస్య సువర్షత్వం - చ శాశ్వతమ్, 

శి హణోే జాయమా నస్య ట బ్రహ్మళ్వేం చ తథా భచేత్. XN 

: బాహ్యాసాధనములయిన సకలన్ఫత్తులను వికిచి ద్రవ్మాత్వమును 

పొందుటకు పూర్త ర యో గాభ్య్యాస మవసర ము. 

భావవృ క తి భావములను అభావవృ క త్రి అభావములను కలుగ 

జేయునటులు .బ వ మాన తి పూర్మయోగ సర కాన ఇ ట్రైహ్యశ్వమునకు 

has | 

. ఫఖావవృత్త్యా. హ్ భావత్వం హాన్యవృత్త్యా హీ 

ఘు ధ్రహ్మవృత్త్య హీ 

కూన్యశా, 

హీ ఫూర్త ర త్వం తథా పూర్షత్వ మభ్య సేత్ , ౧౨౯ 

నిద్రనుండి నగా తరువాత్ ను కలలు లేనటులు, బ్రహ 

క్షనము కలిగినతరువాత నీ దేహం, దియాదు లస _త్తగుటవలన ప్రార 

స్ట్ము లేదు, 

తళ్పగిజ్ఞానోదయా ద దూర ర్ల ష్టం ప్రా ప్రారబ్ధం నెవ విద్యతే, ౩ 

చేహాదీనా మసశ్త్యాత్యు a స్వప్న విబోధత$, ౯౧ 

దీనియందు గాం నుండి ౧౮౪౨ వోకములందు ౧. యనుము॥ 

౨. నీయమమ కే, _'త్యోగము, రో, మొనము ౫. దేశము ౬. కాలము, 

క్రేం ఆసనము, ర, మూలబంధమూ ౯ నా. ౧౦, దృష్టీ 

Ry, ౧౧ Lo basa, ౧౫౨. ప్రత్యాహారము ౧౩, ధార. 

౧౧౫ 

| అమ్ము ౧౮ ఆత్మధ్యానమ్ము ౧౫, సమాధి అని ౧౫ యోగాంగము 

లును బాహ్యాంగ ములు గాక అభ్యంతర సాధ సములు గావలనసీన విధము 

వ్య_క్రము చేయ బడినది, త్యాగలకుణము పరమార్గమును _ తెలుపు 

చున్నది, 

త్యాగః (వృపక్నా రూపస్య చిదాత త్త త్వావలోక నాత్, 

త్యాగో షా మ బైటే Wy సద్యో మోకుమయో యతః, ౧౦౬ 

పృపంచతూపమును విడిచి సర్వత్ర త్ర ఆత్రావలోకనము 
త్యాగము, ల వనాలు మోతుముయ ఉక త్యాగము 

ఈ యంగములతోంహాడిన రాజయోగము. వూర్ణయోగము, 
మోకుసాధనము. కర్మపరమును బొహ్యసాధనమునైన హఠయోగా 
భిషిసము ప్రొ త్రం ద్రమురకు మూలము, 

సీ రద్దిః సమాయుకిో రాజయోగ Pre 

కిఖ్బతృక్యక సాయాణాం హకయోోేన సంయుతః, క గే 

బౌద్ధమత వ్యాపనము సంకుచిత మైన కర్యకాండను శిథెలము చేసి. 

నది, విశ్వావృత మైన కర్మము ధర్ముస్వరూప మును దాల్చీనది. కర్మము, 

ధర ము బుద్ధిమోగమునందు శరణుపొందినవి. పరీమితమును సాపేక్ష 

మును నెన బుద్ధియోగము, బుధిధర మును నిర శే పేక. మైన. అత్మధర్యా 

భ్యూుదయ మునకు నిరర్ధక ము చేసినది. మళములు్క సంఘారామములు, 

వి హారములు, mp చాహ్యాసాధనములందు లగ్భృముచేసినవి. 
శంకరాచార్యులు సాపేక్షములెన కర శ్రయోగమును సన్నా్యాసయోగ 

మును, బుద్ధియోగమును నిర పేక్షుయెన 

రూూపమునను సమన్వయముచేసి 

ఆచార్యపదము నధిస్టిం చెను, 

ఆకే యోాగమునందు వేదాంత 

సనాతీనమెన నె దికనుతము సుద్ధరించి . 

_అపరోకూనుభూతి శంకర ప సృతిపాదిత మైన అటై దై (తే వేదాంత 

| సారము నధ్యాససాధనమునన్వు కొక్క వికర్య మలరోన నిమి త్రము 
లేకుండ సుగమము చేయుచున్నది. 

అసరో త్తరక లిందమను ఉ త్రర దేశమునందు 
రెండు సలిందదేశేములు కలను, అం దివి రెండవది, ఇది కాలకూట, 

సుమండల దేశములకు నడుమ నుండెను (భార. 9 సఫా అ, న ౨౬). 

అవరో త్తరోలూకము MTT కు త్రర 

దిక్కు_న నున్న భారతవర్ష యచేశము, ఇంద (దుప్రస్థమన కరత్తరమున 

ఉఊలూకదేశములు రెండు కలవు, అం దిది రెండవది ది (భారం సభా 

అ జః 

అపర్ణ __ సతీదేవి దక్షయజ్ఞ మున ద్భాయై హీమాలయాని 
యింట( బుట్టి శివునికొజకుం గొన్ని దినంబులు పర్హంబులు భక్షీంచి 

అ చేసి పిదప శాపర్లంబులం తటాక చిడ్చి తపం బొనర్భీ 



౧౧౬ 

అస ద్ద = ఒక బృహర్టి . 

అస లేచియక౯ా సర్వతములు -- ఉత్తర -అమె 
రికాదేశమందలి పర్వతేమా లిక, ఇది యాదేశమునకుC దూర్పున 
నుండును. ఇది ౧౩౦౦ మెళ్లు పొడువుగ నున్నది. ఎత్తుశిఖరములు 
రమారమి ౨౦౦౦ అడుసలయెత్తున నుండు. దీని కేక కాఖలును, 
శీఖ్టరములును కలవు, ఈ పర్వతయులందు ei మట్టినూె 
విశేవముగ దొరకును, 

అపవు(డు __ ఒకని, కా _ర్హవీ ర్యార్డునుం డితని యా, 
మవనమును నూర్యుని కాహుతిగా నొసంెను. ఈకోపమున బో 
వుండు కా _ర్హవీర్యుని వేయిచేతులును బరశురామునిచే ఖండం పంబడు 
నట్టు శపించెను, 

"| అపస్తారను దీనిని వాడుకలో కొందటు కాకి 
చమ్మ” లని చెప్పెదరు, అపస్థారములో ననేకవిభయములు గలవు, కొొందణ 
కీద నే (వృముగా వచ్చును. హళశాత్తుగ స స్మృతి తప్పి కాళ్లుచేశులు 
విలవిల కొట్టుకొని నోటి వెంట చొంగపడును. 'మజికొందటు స్మృతి 
తప్పీ త్ర 'ప్పనిస్థితిలో కొన్ని నిమసములుండి కాళ్ళుచేతులు కొట్టుకొ నకరెేం 
తెలివి కెచ్చు కొందురు. ఒకానొక(డు తాను చేయుపని లజ! తయ 
నిలిపి పీ ప్రపంచజ్ఞానమంతను మటచ్చి అంతలో నే తనపనిని తాను బప 
కొనును, జ్యరాది ఇతర వ్యాధులతో సంబంధము లేక ఇతరవిధముల 
నారోగ్యముగ pri కకసాత్తుగ కణమా త్ర మో అధిక 
శకాలమో స ప్రపం చజ్ఞానము బొ తిగ క యం 
వ్యాధికి అపస్తార మని న కాళ్ళుచేతులు కొ టుకొనినను లేకపోయి 
నను సరే, 

సతి తప్పి ప్ర, 

| ప్రజలలో నెంతమంది కన్న దో సరిగా 
లెక్కించి వ కింత పజ eu లేవియు లేవు గాని సామాన్య 
ముగా నన్ని చేశములందును కూడ జనసంఖ్యలో వేయింటికి ఒకని 
క్ర వ్యాధి యున్నదని ₹ శెప్పవచ్చును, కొన్ని దేశములలో నింతకంకు 
“హేచ్చుగ నుండవచ్చును, వంశపారంపర్య ముగ కుటుంబములో 
లేనిదే ఈవ్యాధి సంత తికి వ్యాపింపడని చెప్పుటకు నిదర్శనములు లేవు, 

కాని జ నాదము త్రాగుడు గల కుటుంబములలో నీవ్యాధి గలవారలు 
ఎక్కువగా న నున్నారని చెప్పవచ్చును, చిన్నతనములో బిడ్డలకు వచ్చు 
మూర్త (చంటి బిడ్డ గణము)కును, అపస్తారమునకును కొంత సంబం 
భము కానవచ్చు చున్న ది, అపసారపు తల్లుల బిడ్డలను ౫౮ మందిని 
గులీంచి శోధనచేయ (గా నందు 3 2 సరికి కన్నుల నకుల చంటిబిడ్డ 
గుణము చూపి చనిపోయి రనియు, మిగిలిన ౨౧ మందిలో 3 సరికి 
ఆఫస్తారవ్యాది సన దనియు ' శెలీయాచున్నది. 

అవర్లీ-అవస్తారము 
టే! యర్వ్యను,. పర్లభక్షుణకూడ విడిచినందున నాసపెకు, వయ స్సునుబట్టి చూడగా అపస్థారము. ౧౦ మొదలు ఆర 

సంవత్సరములలో ప్ర వయస్సులలో జాచ్చుగాం గానవచ్చుచున్న ది. 

| అందు ౧౩ మొదలు ౧౭ వజకు మిక్క్_లీ గీటచుగ నీవ్యాధి అంక 
రించుచున్న ట్లు నిదర్శనములు కలవు, ఒక కుటుంబములో ఈవ్యాధి వంభ 
వారంపర్యముగ నున్న కొలది చిన్నవయస్సునందు అంకురించు నని 
కొందజయభి ప్రా పాయము, కొందటకు చిన్నతనమునందు చంటిబిడ్డవ్యాధి 
అప్పుడప్పుడు వచ్చుచు కొంతే కాలమునకు అబే అపస్తారముగ పరిణ 
మంచును, . 

ఆంగ్లేయ వైద్యశాస్రుము ననుసరించి 
కారణము ?-== అపస్థార మునకు మనో వ్యాకులత, భయము 

మొదలగునవి కారణము లని యనేకులు సంబంధము కల్పిం చుటకు 
పృయత్ని ంచిరి. కాని యిట్టి సంబంధము నూటికి 30౦ మందిలో 
కం కు నెక్కు_వ వారిలో కనబడదు. నెత్రిమోంద తేగిలీన చెబ్బ వలన 
పు జ్రఎముక లోపలికి వంగి చాని ఒత్తుడువలన అపస్థారము వచ్చునని 
కొ౦దణ యభిప్రాయము కాని. యొకానొకచో న ey సాధారణ 
వ్యాన్ కిది _కారణము కా దని చెప్పవచ్చు ను, అట్రివారికి కరీరమం 

దేదో యొక బ్రాగమం చే ఈడ్పు సాధారణముగా. నన్పట్టును. ముష్టి 
మెథున (Masturbation ) మను దురాచారమువలన అపసారము 
జనించు నని కొ ౦0దణును, అపసార పురోగుల కెవ్రె యొకలక్షణ మే కాని 
అపస్మార మునకు కారణము కా దని కొందును ఇప్పు 

(తాగంబోతులలో, వయస్సు చెల్లి నపిమ్థట అపస్తారము 
హెచ్చు? కానవచ్చుచున్న ది కాని యపసార మునకు శాగుకు Fen 

మని నిర యించుటకో కలు లేదు, ని చెప్పినట్లు 'హౌసడునకను, 

ఊనాదమునకను, అపసారయనకును న నరములసం బంధ మేదో. కలదు, 

లక్షణములను బటి అపస్తారమును మూాండుతరగతులుగ విభజింప 
నగును : ౧. ఈడ్చుతోలహాడినీ పెద్దమార్భ 5 ౨. ఈడ్పు లేని చిన్న 
మూర్త; 3, ఈడ్చుతో లాడిన చిన్న మార్భ, 

లక్షణములు = అపస్తారలక్షణములలోే కొన్ని వ్యాధి సె చా 
క నయబడక పూర్వము కొన్ని Soa లేక దినములలో రోగియందు 
క న్పట్టును, మటికొన్ని లక్షణములు వ్యాధి బయటికి దెలియక' పూర్వము 
కొద్దినిమివములకోే క్షణములకో ముందుగ కొన్సట్లును. ఇట్టి లకీణము. 
లను వ్యాధియొక్క_ పూ పూర్వరూ ప మని చెప్పనగును, 

a అపస్తార పు రోగితో నివసీంచువారలు ఠోగకి ఎప ఏ శు మూర 
వచ్చునో సాధార ఇముగా చెప్ప(గలరు, కొ ం౦దటు వ్యాధి బయల్పడక | 
పూర్వము కొంతకాలము రుసరుస లాడుచు చీటికిమాటికి కోపపడు 
చుందురు, క్రొందటు విచార గ స్తులుగ నుండీ పనితోంధక్త ఇటునటు 
తిరుగుచుందురు. మటీక్రాందలు ఎన్నండునులేని చుబుకుతనము గలిగి 
యుందురు. కొందు విచి తృమెచిన త్తీవిభృమములు. చెందుదురు, 
కొందజకు మూర్చ రాకవ్రూర్యము ఆశలి కస్టను, మ్: తలతిరు 
గుట మొదలగు గుణములు కన్పట్టును, | 



పస్తారము 
సని చెప్పినవి గాక మూర్త రాకముందు ఒకానొకరో?కి జక్కా_ 

క్క_రీతిని నూచనలు గన్సించును. ఒకండు ముందునకు పరుగెల్తిపడును. 

ఒకండు “వెనుక బెనుకనే పరుగౌత్తి పడును. మటియొక(డు గుండ్రముగ | 

చుట్టుచుట్టు తిరిగి పడును. మూర రాకపూర్వ్య మొకానొక శ 

యేదో 

క్రొందటకు ఒక చెయ్యి లాగిసట్టును, తిమిర పట్టినట్లును మూర్చ 

రాకముందు నూచన గాన్పించును. కొందజకు కడుపునొప్పి యెత్తును, 

లేదా తేల తి శత్రీప్పును, ఇట్లే ఒకొ్క_క్క_రోగికి ఒకొ్కాకగ్రావిధమెన 

నూ-చన Pen కొంద సీవిధమెన సూచనయు లేకయే 

అకస్తాత్తుగ పడిపోవుదురు. 

శారు! Ae నిజమెన మూర లో సు చె వైద్యులు 

వరించి యున్నారు: ౧. మూర్చ ఇందు శరీర మునందలీ కండ లన్ని 

యును ఒక్క పెట్టున బిగంబట్ట స్మృతి తప్పి రోగి పడిపోవును, 

ఈయీిడ్చు జక, ప ప్రకగ్రాను కెండవ ప్రక్కకం"ే బలముగ నుండ 

వచ్చును. అప్పుడు తేల కన్ను. ఒకప్కక్క-కు తిరిగిపోవును, శరీర | 

మంతయు కాయ్యవ లె నయి నడుము gyre వంగియు మొగ 

వేసిన ట్లగును. ఎదురు ఖోొము కండ లన్నియు లిసికొనిపోవుట'ే 

విచితృయుగ మూలీగినట్లు నా ఒక పెద్దశేక వేయును. మొదట 

Fee తెల్ప (బడి "వంటనే యొటు పెకి అంతలో నల్ల (బాలి 

కంటిలోని పాపలు పెద్ద వగును. నొడి సన్న గిల్లును, ఈ" ఎని చెప్పిన 

మొదటి యవస య నరనిముసములో ముగియును, 

శండవయవస్థ వెంటే ప్రారంభ మనను, ఇపుడు కండ అన్నియు 

దీ వృముగా ABA కొట్టురొనును. 'నొలుక పండ్డమధ్యనుండి బయలు 

పడును, ఒకానొకప ప్పుడు ge తెగిర కృమువచ్చు ను, మలమూ త ముల 

ఫీమట 
Se స్య 

విసర్జన మగును. కనుగుడ్లు గిరగిర తిరుగును, ఊపిరి క్రమము దప్పి | 

కం ముఖము నల్ల pl yD ముడయందలి చిత్తుటికౌ లువ లుబ్బి 

పోవును. తీవ, వ, మెన 'మూర్చలో రోగ ఊపిరాడక చనిపోవునేమో 

యని భయము రక కాని అంతలో సే మన. మాటి మూడవ 

 యవస్ట ప్రారంభ మగును, రోగి కొంచెము తెలివి వచ్చునట్లు కాలో | 

ఖల త్రిప్పుకొనును. నిట్టూర్చు విడుచును. ఒకానొక(డు తిరిగి | 

చెంటనే నివ పోవును, మటియొక (డు పిచ్చిపట్టినట్లు శీకచేయును. 

'ప్రుక్కపన్నవారితో జగడమాడును కొట్టును పరుగెత్తి 

ద్రుపోవును. 

ఇంకొక (దు 

పోవును, కాని కొంత సేపటికి నిద 

౧. మొదటియవస అరనిముసము లో పుగను, రెండవయవస్థ 

ఒకడి శెండు నిముసములునుు మూండవయవస అయిదు మొదలు 

పదిదినములవజికునుగూడ సామాన్యయుగ నుండవచ్చును. మూర్చ విడి 

చనఠరువాత పట్టు నిద ఒకటి శెండుగంట లుండును, ఒకానొకప్పుడు 
(UU 

రోగి, హి బు నిద్ర మత్తులో పడియుంనును,. మొదటి ge 

యందు సన్నగిలిన ఖే రెండవయవసయందు దృఢ మై వేగముగలది 

యగును, కొందజకు మూర్చ . విడిచినపిమ్మట తీవ్రమైన టకా, లి 

పని యాున్నట్టుగా మంచమునుండి | ౦దకు వంగి చూచి 

గఖీలున పడిపోవుచుండె నని యొక నై వైద్యుడు వా వ్రాసీయున్నా(డుః 

౧౭ 

వచ్చును, నూూర్భ్భృలో నుండగా శరీరమువేండిమి ఒకటి శెండు డ్మ్గ్స్లు 

"హెచ్చవచ్చును. ఇజంటచెంటసనే మూర విడిచివిడిచి వచ్చుచున్న 

యెడల అధిక జ్వర ము రావచ్చును. క్రొ ందబికు ప్ర తిసారియు వాంతి 

కావచ్చును. అట్టివారలకు గొంతుకలో శవ స పదార్థము లడ్డుపడి 

ప్రాణాపాయము “గలుగవచ్చును. | 

౨, ఈడ్పు లేని వ్ నాల ఇదె ఒజకతుణముమొద లయిదు 

క్షుణములవజికు నుండు నని చెప్పవచ్చును. ఇది వచ్చినపుడు ర్ 

ముఖము ఇతరులకు విచిత్రముగ కన్చింపవచ్చును. రోగి తా చేదియో 

మజచిపోయినట్లు మాటాడుచున్న వా. డై అక సాత్తుగ నిలుఫును. 

ముఖము తెల ల ౯బాటున్కు కంటిపాపలు “పెద్ద Pre క్షణములో 

నంతయు మాజీ యథాసితికీ వచ్చును, న నడచుచున్న యెడల ' 

కాళ్లు కొంచెము తడంబడును; లేదా జకప్రక గ్రాకు వంగును, కాని 

క్రింద పడండు, చేతిలోని వస్తువును జాజవిడువండు. ఈచిన్న మూర్భ 

_ కాకవూర్వము రోగి కేమియు నూచనలు తెలియవు, తరువాత గూడ 

ధి 

3, ఈడ్చుతో. గూడిన చిన్న మార్భ, ఇందు శ్రరీరమునం 

దేదోభాగము బిట్లు బిగిసికొనునుు లేదా పట్టుకొనును, కణ 

మాల్రేము స్మృతి తప్పును, త్షణమాత్రృము కనుగుడ్డు తల యొక 

ప్రక్క_కుం దెరుగును, ఈమూర్త వచ్చినపుడు ఒకొక్కసారి కణ 

మాత్రే మున్నను జకదినములో _నచేకపర్యాయములుగా వచ్చును, 

నిదృలో వచ్చినపుడు బిడ్డలు పడక తడుపుదురు, 

నిదానము 3 అపస్తారమును గుర్రించుట సాధారణముగా 

“కష్టము కాదు, కాని రోగిని చూడక ఇతరులు చెప్పువర్భననుబట్టి 
లం వ 

వ్యాధి శతెలీసికొనవలె ననిన కొంచెము కప్వమేు, ఈకి ,0ది మూడు 
లు లీ 

పృశ్నలకును జవాబు తెలిసికొని నయెడల కొంగవజకు సహకారి 

యగును. 

౧. రోగి అకస్తాత్తుగ స సత ౩ తెలియక పడెనా 2 

5, రోగి నాలుక కటుచుకొనెనా 1 2 

౨, మూత్ర ము పడకలో తెలియకుండ పోసీ కా నెనా 

ఈమాటికి $ అవు) నని జవాబు చెప్పినయెడల అపస్తార 

మని నిదానము చెప్పవచ్చును. కాని “ లేదు? అని జవాబు చెప్పిన 

యడల వ్యాథి. అపసారము కాదని నిశ్ళ్చయింప వీలులేదు. ఏల యన 

చిన్న మార్భలలో "పైని చెప్పిన యూ(డుప సృశ్నృలకును వ్యతిరేక ఫు జవాబు 

వచ్చినను ఒకానొకప్పుడు రావచ్చును, కాని వ్యాధి యపస్తారము 

కావచ్చును కా(బట్టి అట్రిచో నితర విసయములను గమనించి అపస్తార 

నిదానమును గ్రహింపవలెను, అపస్తారమునందును, హ్స్టీ రియా గా 

చార్ (దయ్యమృయందును ఈ కిందివి యములను గమనింపనఫను, 

అపస్తారము న. - 

౧, రోగి తన నాలుక కటుచుకిొనును, 



౧౧౮ 

౨, రోగయొుక్క. కాళ్గుచేతులు తమంతట అవి వెనుకకు 
ముందునకు ఈడ్సుచేత కొట్టుకొ నును, ఆ 

వె, అపస్తారమునందు ఈడ్పు కొన్ని నిమివములకం కె 

ెకుర_వకాల ముండదు, 

of అపస్తార పురో మూర్శ తీరినతరువాత సామాన్యముగా 
ద . న్ని దృపోవును 

హీస్రీ కీయా ee 
౧. రోగి తననాలుక కటుచుకొనండు. పట్టుకొని నిర్బంధించు 

వారిని రోగి కతిచి విడిపించుకొనం (బయత్ని ంపవచ్చును. నాలుక 
గాక తన శీరీరయనం దితరభాగములను తాను క టుచుకి” నవచ్చును, 

౨, రోగి తన ఇచ్చవచ్చినట్లు కాళ్లు చేళులు విదలించికొట్టుచు 
(పక్క. నున్నవారలను తన్ని కొట్ర జగడమాడం బ్రయత్నించును, 

3. కొదైనిమివములు మొదలు వాలనేపటివజకు హీస్టీరీయా 
సం బంధ మైనమార్భ యుండవచ్చును. 

_ ఈ పిస్టీరియారోగకి నిద్ర సామాన్యముగా పట్టక మనస్సు 

సాధ్యాసాధ్య లకేణములు 3- మూర్చృవలన మరణము మిక్కి లీ 
అరుదు. డొపిరాడక ప్రాణము పోవునట్లు కనుపీంపవచ్చును కాని 
సామాన్యముగా అంతెలోశే వ్యాధి తగ్గి రోగికి తెలీవివచ్చును, | 
నిప్పులోంగాని నీటీలోగాని పడుటవలన రోకి ప్రాణభయము కలుగ | 
చచ్చును. రాతిమో(దపడి పు జ్రఎమక పగిలి అపాయము కలుగ న్ a 
వచ్చును. ఒకరోగికి నిద్రృపోవునపుడు మూర్చ వచ్చి తేల కిందుగా | 
దెరిగి గుడ్డలలోోనికి ముక్కు అణంచుకొనిపోయినయెడల ఊపీ శాడక 
చో ప్రాణములను విడువ వచ్చును, కాని వ్యాధివల్ల సే ప్రాణములు 
వోంగాట్టికొనినవా రరుదు. 

అపస్త్థారము కుదురునా? ;___ చాలకాలమువజికును మూరఇశా 
ను వచ్చునప్పుడు తక్క్కవన వచ్చునట్లున్వు ఒకొ,_క్క. 
మూార్భకు మధ్య చాలకాలము పట్టునట్లును చేయవచ్చును గాని ఇంత 
తకిత్రో చ్యాధి కుదిరినదని చెప్పుటకు వీలు లేదు, స్థలము మార్చుటభలనన్వు 
సీ లి మార్ప్చుటవలనను గుణము గలుగవచ్చును. “సం ఫూ*ర్ల ముగ కుదిరిన 

.. తోగులును గలరు అపస్తారప్రరోగులకు. కొందజకు కొంతకాలమునకు 
_ ఇదు ట్లెబలము లేగిపోవును. కొందఆకు పిచ్చి యెత్తును, 

ఇచ్చుమూర్త 

_ లోొంగును, చిన మూరఇకం కు పద | న. EF ఫు; గ hs 0 వ, చికిత్సకు లొంగును, 

పగటియందు 

. చికిక్ళష పొటానీయము బ్రోమెడ్ అనుమం దీవ్యాధికి 
అదోల. నుపమయోగకరము, : 

నకు మూండుసారులు భోజన మైనతరువాత నొకగంటకు . నీళన్లో .. 'వీయవచ్చును.. నలువది. మొదలు అటువద్ర 
ని చలో మ్యూ త్రము విసర్జ్ం చుపారల కిచ్చిన 

పదిమొద లిరువది ౫ యినులవజిక దినము 

మునుల మోతాదు 

ఆప సార ము 

సోడియం, పొటాషియం. అమోనియం = ఈమూడు బో,మైడు 
లును సమభాగములుగ( గలిపి యిచ్చినను ఇయ్యవచ్చును. మూర్భ 
ఫలానిసమయమున నిశృయముగా వచ్చునని తెలిసినప్పుడు ఒక మోతాదు 

బోమైడు ఇచ్చినయెడల మూర్చ _ నిలిచిపోవచ్చును. అధికముగ 

బ్రోమైడు నిచ్చినయెడల బుద్దిమాంద్య ము గలిగి కాళ్లు చేతులు చల్ల (బడి 

చొంగ నోటివెంట గారవచ్చును. మాట "నెమ్మదిగ వచ్చును. తల్లులకు 

బ్రోమైడు ఇచ్చుటవలన పాలు _త్రాగుబిడ్డలకు అపాయము కావచ్చును, 

మిక్కిలి గుణము కనిపించు రోగులకుం/ూడ బ్రూమెడును ఆఖరు 
మూరఇతఠువాత రెండు సంవత్సేరములవజకును నిలుప(గూడదు. అటు 

విమట6ంగూడ వారమున కొక టి కండుమో'తౌదుల నిచ్చుచు (క్రమ 

ముగ నిలుపవలయును, గుండెలలో వ్యాథి గలవార లకు ట్రోమెడుక 

' తోడుగ డిజిటాలిన్ (01611219)నుు నెత్తురు లేనివారికి ఇనుమును 
 బలహీనులకు కాడ్ లీపర”యిలును చేర్చి యియ్యావచ్చును. వెలిగారము 

' ౧౦ మొదలు ౨౦ (గ యినులమోతాదు టోమెడుతో చేర్చి కాని 

| పృత్యేకమగ( గాని దినమునకు మూండుసార్లు ఇచ్చిన గణము కలదని 
 ఒకానొకరు స్రాయుచున్నారు. ఇవి గాక వందలకొలంది మందులను 
ఇచ్చి చూచియున్నారు కాని నిజమెన గుణము కానరాలేదు. ల్యూమ్ 
' నాల్, సల్ళొ నాల్ మొదలగు ని ద్రాకరము లగు ్ఞొివభఫమనుల నుప 

 యోగించుచున్నారు కాని తాళ్కాాలికగుణ మేకాని మొత్తముమోంద 
 నుపయోగము లేదని తోచుచున్నది, వీని యుపయోగమువలన బుద. 
మాంద్య " మధికమయి కొొందటు ద్రైదికియుండియు  నివ్పయోజకు 

NN 

ఆయుర్వేద శాస్త్రము ననుసరించి ' 
_ సంప్రాప్త: సృతి నశించునుగాన అపస్తార మనంబడును. 

. చింతే శోకమ్యుు భయము మొదలగవానిచే శారీర మానస దచోవములు 
a 9 (ప్రకోపించి హృదయమును స్త్ర 9 టో జ సంజ్ఞా వాపా స్రోతస్సులను జెంది స్మృతిని 
నశింపజేయును, . 

సామాన్య లక్షణములు ౩ ఇది జనించినతోడచనే రోగ! విక 
టిలో ప్ర,వేళించినటు లుండున్యు నేతృములయందు వై పర్ష్యమ్యు హాస్ట 

| పాదములను విదలించుట = ఇవి గలీగి మోహమును జెంది, జైనకూన్యు(_డె 
' పండను కటకట కొబుకుచు నురుగు కు ల క 

| పండ్ల కట కొబుకుచు నుగృక్కు_చు భూమిం బడును, | దోవ వేగము శమించినతోడే పూర్యమువ లె 
| కొంతకాలము గడచినపీదప నిద్రలో వచ్చు మూర్భృకం యే. చికిత్సలకు సులభముగ | 

జము పెత్తజమ్యు గేవ్యజము, 

స్వభొౌవమును 'జెందును, 

మరల నిటులే మయూరా వికారములను జెందును, ( 

యము శూన్యముగ నుండునటులు దోంచుట్క చెమట, చింతనొందుట్మ 

ములకు ఫూర్వ్యరూపంబులు, 

చతుర్విధాపస్థారములు, తలి కణములు. 3... అపస్రారమా వాళ 
సన్ని పాత జన్యు అని నాలుగు వధను 



అపస్తారము. 

అందు వణ(కట్క పండ్లుకొజుకుట్క నోటియంను 
నురుగు కారుట్కా నిట్టూర్పులు విడుచుట మ్రారముగ నలగ అరుణ 
ముగ నుండు రూపములు కంటి కగపడుట _ స్వర! క న! వాతజొా 
పస్మారమునందు జవించును. నుకుగ్కు అంగములు ముఖము, సత్ర, 
ములు ఇని పసుపువర్ల ముగ నుండుట, 

రూపములు కంటి కగపడుట్క మిక్కిలి దప్పి గలుపట, తపం 
చను అన్ని జ్వాలలచే వ్యాప్త మగునట్లు గాంచుట _. ఇవి పి పిత్రే 
జాపస్వా్మారమునందు జనించును. నురుగు శరీరము, ముఖము, నేత్ర, 
ములు -- ఇవి తెల్ల ౫నుండుట్కు' శరీరము చల్లగ నుండుట, చెం డ్రుకు 
నిక్క_ంబొడిచి యుండుట్క శరీరము. బరువుగ నుండుట, శేలుప్ర 
వర్ణముతో. గూడిన రూపములు కంటి కగపకుట _ ఈ లక్షణములు 
కఫజాపస్తారమునందు గలుగును, ఉత్ శ్రేష్మికముయొక్క. వేగము 

లుగ నుండును, 

చిరకాలమునకు నివ _ర్రీంచును, సన్ని పాత జమునందు వాతే జాడ్యప 
సార ములకు జెప్పియుంనులకుణము లన్ని యు కలిగియుండును, 

సాధ్యా సాధ్యములు :--- సన్నిపాతజాపస్తారమ్యు. శ్రీణబలము 
గలవానికీ జనించిన వీకదోవజాపస్థాగమ్యు చిర కాలమునుండి బాధించు 

చుండిన యప సారము --- ఇవి అసౌధ్యములు ; న చికిత్సలయందు వర్ణ వరి౦ంప. 
దగినవి, 

వ్యాధి పృకోప కాలములు :--- వ్యాధికి కారణములగు చేకుపిత 

దోవుములు సర్వదా కరీరము ననూసరించియే యుండినను వ్యాధి చేగ 
ములను ( Epileptic fits y అప్పు డప్పుడు చూపుచుం కును; అనగా 
వాతిశకము ౧౨ రోజులకును, “పె పెలీకము ౧౫ రోజులక్రును, నషి బృకము 

ag 

మాస మునకోను స. ఇది సామాన్యవిధి, దోవ తార 
తమ్యుము ననుసరించి యొకప్పు డీనియమితీకాలమునకు లోపలను 
కానున్న, అతి కృమించియు రావచ్చును ( మాధవనిదానము, అప 
సార ప్రకరణము) 

అపస్తార చికి త్సావిధానము; — ౧. ెని చెప్పిన చొ పున 

నపస్త్థారరోగస్వరూప ములను గు నైటీంి దోవుములచే నావరింప6బడి 

యుండు క హృదయము మనసు స్పు స్రో సోతను స్సులు నలి తీళ్ల ములుగ 
నుండు ననునవిరేచ నాదికర్య ములచే శుదపటుపవలయును. 
సారము వస్పికర ర ములచేకను | పీత్తజాపస్తారము విశేచనములచేతను, 
ఛేవ బాపసారము పసు. చికిత్సింపవలయును. అనంతరము. 
ము భుజింపంజేసి అపస్థారరోగము శమించుటకై 
యాదిపఫవ నుదాహారించు ఘృుతపానాదుల 1 నొ"సంగనలయాను, 

౨. పంచ గవ్యఘృృతీము : అవుపేంయ రసము, పొల్కు పెరుగు 

మూత్రము. నెయ్యి - వీనిని సమఫాగములుగం జేర్చి ఘృత పాకవిధి 

ప్ర 
వ రూ నాదము, కామిల హరించును. 

దం క్రాహీఘృకము: సరస్వతి ఆకు రషమునకు సమముగ 

ప్రాంత నేతిని కలిపి వస, చెంగల్యకోప్ట్రు కంఖపుప్పి ఇ వీనిచూర్లమును 

పచ్చగ: ఎల గ is 

యాల 

కా ఈ పక్షషము చేయవలయును, దీని కా న! అపస్తారము, 

౧౧౯ 

జేర్చి పాకముచేసీ సేవిందినచో అపస్తారము తప్పక శొంతించును 
(౧-౨-౩, చరక, , చి, స్టా అ, య). 

రో, శరము: ws నేలగుముడు, చెక్కు కుశగడి 
వినిని సమభాగములుగ 6 జేర్చి ean శీనుముగ క-సూయము కాంచి "వడి 
యంగట్ట అందు నావుపాలను జేర్చి చక్కగ కాంచి సానముచేయించిన 
అపస్తారము వారించును, 

ఎ, ల గ్గాందేస్మలము ; కూపాండఘృత ము రా సృస్టములు 
ఆవునెయ్యి ౧ పృ స్టు చేర్చి యసష్టిమధుకకల్క_ మును కల్రిప్పి నిధిప,కా 
రము పక్యము యిప్పించిన అపసారము కీ ను ముగ PIA 
ప్రశ _స్టమయిన బుద్ధి, వాక్కు స్వ కన. కలుసను. 

౬. నస్యము: కొపిలవర్గ ముగల ఆవుయొక్క పి శ్రముచే నస్యము 
చేయించిన రోగికి మిసల హీతేము కలుగును. కక్క, నక్కా, పిల్లీ, 
సింహము ఉడుము ముంగిస్త సర్పము, ఎద్దు, ఆవు, hus. Ra 
వీని పి త్రములను నస్య ములకు (గాని నువ్యులనూ నెలో వేసీ కాంచి అభ్యం 
గ మునకు (6 గాని ఉపయోగింపనగును. 

2. నువ్వులనూనె వెల్లుల్లి "గాని, ఆవుపాలతోడ పిల్లీ క పుచరును 
గాని "లే నెతో మండూక్ష ద హర సమును గాని, గల కోను రస 
మును గాని వసను గాని ప్రతిదేనమ నప సారరోగ కిప్పించవలయును 

| ( రం 4%, ౬ 2, అష్టాంగహృదయమ్ము రూ _త్తరస్థానము] అ, ౭ ) 

౮, నూ, నిళ్ణుండీ భవ వన్లాక చూర్ణ న న 

ఉప పతి సవాసా నాథ మపస్తారో నసంళయ 8, 

__యోగతరంగిణి, 

బదనికయోగము : నావిలచెట్టుమి(ద బయలుదేలీన బదనికను 
చెచ్చి చూర్షముచేసి నస్యకర మం దుపయోగించిన అపసారము 
నిస్సంకేయము? శాంతించును. 

౯ గొభ్రుమా తమ్ము నోమూ త్రము deans. కము 
ఆవనూగెకు నాలుగు శెట్లు బు శ్వ శె తెలము శ కాంచి అభ్యంజనము చేసిన 
ఆపస్థారము నివర్రించును ( బృందమాధవము ). 

౧౦. కల్యాణకర చూర్ణము : పంచకోలములు, మిరియాలు, 
'శ్రిసలముల్వు మీడాలవణ కూ, “సెంధవలవణము, పిప్పుళ్గు, వాయు 
విడంగములు, ఓమమ్ము దనియాలు, జీరకము . వీనిని చూర్లముచేసి 
వేడినీటితో వ్ర పుచ్చుకొనిన అపస్థారము తప ప్పక శాంతించును ఏ (యోగ 
రత్నాకరము). 

మటీయు చర కాదులలో చెప్పబడిన మహాప పంచగవ్య ఘృతము 
గూడ అపస్థారమును నాశనముచేయుట సాషనుభవము, 

రోగ రక్షుణావళ్యకము Qin అపస్తారరోగము Xలవానిని 
నిష్ప నీళ్లు మొదలగు వానివలన ముప్పు కలుగని య్యక జాగరూకత 
తోడ సడా రక్షీంపుచుండ వలయును. వెని వివరించిన చికిత్సలచే 
రోగము కరం మనోవికారర హీ తుండుగ నుండురోగితోడ 6 నీవ 



౧౨౦ 

పూర్వము నిందనీయకృత్యం బులను జేసినా ” వని చెప్పక ప్పి ప యమును, 
మనోహరములును అస వివయంబులం జెప్పి వాని మన స్పున న వశ్చావా 
మును కలుగ జేయవ లెను, 

( గం ద్వా ) 

గత పదిసంవత్పరముల యాలోపల అపస్థారముయొక్ష 
నిదానమునందు6 గాని, చికిత్సయందు. గాని విసారము క్ఞైనాఫీవృద్ధి 
కలుగ లేదు. ఇది యెంతయు శోచనీయము, చకక్క సుగ్రుతాదులదిన 
ములలో నెట్లో ఆశే ప పృకారము ఈ కాలము నంగహాడ ఈవ్యాధికి డవ 
స్త ముని చెప స్పందన చికిత్సేను నిశ్చయింపంజాలకున్నా ము. కాని 

సామాన్యముగ అనేకులకు జీర్లసంబంసమయిన దోవుములు లేకుండ 

జేయుట చేత ఆపస్యారయ దూర మగసచున్నది. మా యనుభవమున 
భృం-గామలకాది _తెలములచేత స్నానములు నస్యములు ఉపయో 
కరములుగా నున్నవి. లోపలీ కిచ్చుమందులలో మొదటిరకము చెంగ . ఇ ము లం ల్వకోష్షు వచా-చచు న్తములు గురాము నిచ్చుచున్న వి, ఒకొ్ళ_కటి పది 
గుంజలయొత్తు మోతొను చేర్చి కాని, విజ జివిడిగా. గాని పదిగుంజలయెత్తు 
ఆతిమధురముచూర్లముతోC గాని యిచ్చుటచేత వును 
మూర్భలక్కణములు. తస్టచున్నవి. అనుపానముగా మున 
గాని, ఆవునేయి చక్కెర గాని ఉపయోగంపవచ్చును, 
రించిన పదియోగములను, నస్య, అభ్యంగములకు వీ పి క్రమ ప్రయోగము 
లను గహార్చి ెపౌచ్చున క్రోధన చేయ(దగియున్న ది, 

 ఒక్రొం_కరోోగికి చిరకాలము వాడి చూడందగినబి. మొ త్తముమో(ద 
ఆంగ్లేయావధములకం పె దేశీయావభములును,. దేకీయపదతుల ననుస 
రంది పిత్తేశ్రమన మగు పభ్య ములును 

లని చెప్పవచ్చును, 
క కతళ్లోకి? యను Gaon 

రోగములు చెప్పబడినవి, 

ఆవుపాలుక్ గుజ్జి మేను ముంగిస 
పిల్లీ యు నక్క. చేదుచేత 

నస్యంబు చేయించి నయమైన వెల్లుల్లి 
తి (తృకటు కానుగవిత్తు తి శీ సలమునను 

నస్యంబు చేయంచి నయస్నాన న 
వళ్గొరయాకును చల్ల గడ్డ 

గోపాంగనా "తెల ల గెందనప్రాచారు 
॥ పంచగవ్యము గుమడి పండుతోడ 2 
పొనంబు చేయించి పక్షీ అక్కలు తెచ్చి 

అగ్ని చేతను ధూప మమర జేసి ' 
ఇన్ని విధములు చేయ నెక్కు_డౌనా యప 

సార రోగ ముడిగి చను రమేళ1 | 

(ఈ ల) 

పద్యమంతయు. తప్పులతడికగ నున్నది. ఉళ్నదున్నృయట్లు వ్రకటిరికాను, అ rw ఆ జ oe EE 

యె నుదావా 

ఇవి యన్నియు 

| గొలుసువలె పొడుగుగ. శ్రసరించియున్న యొకప పర్వతపం కి, 
ఎక్కవ యుపయోగకరము. 

అపస్తారమున క (క్రింది 

| మిగుల. ఫ్రైనిద్దుండు, కే బూర్వుండు, 

ప్రాయము ననుసరించి ని వానివ్యుక్చత్తుః 

అపస్యాషుండు-అవిళోలి శిక్ష 

అవన్యాహు(డు __ 

పాది, . 

అవా౦డువు __ క మా 

అవాంతర తముడు -- ఒక బృహ్మర్షి. : 

నీ తీరము. అపాం వ్రాదను __ భఛారతవర్షీయ ద 

అపామియా ___ ౧, పడమటి అసీయాయందలి ఓరొం ' 

మెస్ నదియొడ్డున( గల పట్టణము. సెల్య్యూకస్ నిశేటర్ భార్య యగు 

అపామా పేర gem “పీరు వచ్చెను, తరువాత శ్రీః శ్ర, ౭-వ 

శతాబ్దిలో నిది శతు తువులచేతయబడి నాశీనము RPS అటు పె 

నక దీనిని మరల ని ర్తి ంచి ఫామియా యని పే రడీరి. “ క్రూనే నీడ్! 
గ | యుద్ధములవజకు నీనగరము జె "నృత్యము వహించియుం డెను. 

2, ఆసియా మైనరునందలీ వ్రీజీలో 

నిది యొకపఫురాతననగరము. దీనిని గట్టించినవాండు. అహం ఉన 
నోటర్ , అతనితర్లీ పెరు అపాొమా Me నాత6 డామెెపేర 

ag లా యని పేరి జెను. శ్రీ) స్తుశకయు 3-న శతౌబి 
ండియు నీనగరము వాల పకిద్ద గాంది pen ఆ 
క్ నొ ప్పపట్టఇములలో నొకటి యెయుం డెను, 

అనినై౯నర్వ తములు __ ఇటలీచేశేమనందు నుత్తర 
మునుండి. దశ్నీణమున న అచ్చటనుండి దత్సీణమున వీసిలీవజకును 

ఇది 
యూరోపు దేశమందలి గొప్ప పర్వకతములలాే నొక్క_టి, దీని పొడువు 
రమారమి ౭౫౦ మెళ్లు, _ ఇటలీలో నున్న యీపర్యత భాగము 
యొక్క యెత్తు శిఖరము మాం మెకోర్య్నో 3 అనునది ౧౦,౦౦౦ 
అడుపల యెత్తున నున్న ది,  క్పిస్టివ్రీలా్ ఎట్నా (Etna) అను శిఖిరము 
గలదు. అవి ౧౧౩౦౦౦ అడుగలయెత్తున నున్నది, ఇదియు, ) నేవిల్చు 
నో ద్దనున్న నెనూవియన్ అనునదియం. గప్ప యగ్ని పర్వతములు. 

మిక్కిలి యెత్తుమి(ద నీప పర్వతము: వృకువిహీనముగను గరుగుగను | ఉండును. కొంచె 'మెత్తుతకు_వ ప్రజేళయ .వనమలతో నిండి 
యుండును, ఈపర్వశములమింద ఖినిజము. లంతేగ, లేవు. కాని గృహ 
మలక్రు: బనికివచ్చు చలువరాళ్లు మా శ్ ము వికేమముగ. కప. 1 

= ప్పి న లి క్ మా చీనస సంస్కృత వ్యాకరణ శా ప్రుకాజడడు, 

__ అపిశలికిక్ష_ వై దికళబ్దేేచ్చార ములను | గూర్వి తెలుపు 
గ్రంథము. ఇందు అచ్చు లేవో హల్లు అవ అవి యె "ట్రేర్పడినవో 
ప్రత్యేక ప ప్ర, త్యేకయుగ నిద్దేశిం ప(బడినవి. అపిశలీప ండితుని యఖ 

లును ను వివరింపంబడిదున్నవి.... 



అపూరినుక్ _అఫోలో 

అపూ రి మక్ __ "పరరూ దేశమునందలీ ఈొక్ల * ప్రదేశము, 
అచ్చటి ఆండీస్ప పర్వత ములయందు పుట్టిన అవూరిమక్ అననని బట్టి 
దాని క్ట ఎరు వచ్చినది, నె వ కఅ్యము ౭3౨.2౭౬ చ, మైళ్లు, జనసంఖ్య 
౧౩౪4౪4౮౮౩౭, 

ల. పూలి, తా అం నొక ప ప్రదేశము ' దీని 
whan ౭,5౨ ౭౬ చ, మెళ్లు, పు. ౨౨ wie ౭౯, 

సెల్లిన్ స సుప్రనిద్ధుండగు నొక గీ న స్రీ ను దేశపు 
కారుడు. ఇతండు శ్రీః ఫూ, 'సార్టవళళా బ్లిలోనిపొండు, అ లి 
మేవిడోనియాకు వెళ్లి న ప్పుడు అలెక్జాండరుచ క, కవర్తితో బాగుగ పరి 
చయము సంపొదించుకొనెను, 'వీనన్ (రరీచేవ ) శడిసి ' ముద్ద 
యెన తనశిరోజములనుండి . శీటిని . పిండివేయుచు సమ్మద ములో 
నుండి బయటికి వచ్చుచున్న ట్లు. రచించినచిత్రము ఇతనిచ్శితృము 
లలో చెల్ల తేన మైనది. (క్రీ. పూ. నాబ్రవళ శ బికుదిదినములల శే 
అపెల్లి స్ "నురణీం చేను. 

ఆపోలో -_ ఇఠడు (గ్రీకు దేవత, ఒలింపియక్షా చేవ 
గణములందు (నాం లా నాక క్రమించినవారిలో నితడు “నొకండుః 

రాజకీయ, సాంఘిక నైతిక, ఛార్మి కము లగు గుణధర ముల 
చెక్కి_౦టి నితండు గలిగియుం'డెను. అందువలన నానియధి సాన చేనతో 
పదములును అనేక నానుదేయములును లభించెను. ఊ-పెనర్ నామక 

 పండితు(డు గీకుభావయందలి తలిమివేయుట యనునరముగల 
ధాతువునుండి అపోలో శబ్దము పుట్టి యుండవచ్చు నని యూషాం చెను, 
రా"స్ఫి రను జేటోకవిద్వాం సుండు. “నూర్యపర మగు నర్గమును దీ"సె 
ఈయరము సర్వసమృత మగు నంగీకారమును బడసియాండ లేదు, కాని 
య'నేకష్రరాణములలో నితండు. నూర్య దేవత యొక్క. సం బంధమ్మను 
చెలుపు * ఫోబస్ అపోలో ౩) యనుపీరను వ్యవహరింప(బుడియుం డెను. 

gia Dy 

ఇతడు 'సృవాధిప పలి యగు aR ప్కు లేటోయందు జన్మించిన 

కుమారుడు. జాస్ సోదరియు, నతనిపట్ట పురాణియు నగు pee 
(హీరో) కామెసె ననూయ జనింప ఆమె యిటు నటు పరిభ్ర 
మించుచు తొమ్మిది. దినముల పర్యంత మత్యంతేకస్థ ము శు 
తుదకు నోంజీలురూప పమును దాల్చి మటికొన్ని తోంజేళ్ళ సాయముతో 
'జెలోస్. అనుద్వీపమును జేరి యచట సిరథస్ శిఖరమునకు దెగువగ 
నున్న యొకతాటితో 6పులో నిగువురు కవలపిల్ల లను గ నెను, ఈయిద్దజు 
బిడ్డలను నించుక వ్యవధానముతో జేబు'వేఖు, ప (ప, బేశములందు (ప ప సవించె 
నని కొందజణజయభఖి ప్రాయము, అయిద్దజలో నే నొక శిశువు పేరు అపోలో, 

శెండవది. ఆర్టీ మిహ నానుక డియానాకన్య. ఈమె -పాలివ్రత్యాద్ధి. 
దేవత. అపోలో జన్గానంతరమునంగూడ  లేటోకు జానే బాధ శప్పినది. 
కాదు, అందువలన నితడు ఛిమిస్ అను వేలెక దేవతవలన(. బోషిం 

నాష్టయధ ర యుల క ధిజేవత రైయుం డెను, మొట్టమొదట నీ'ఛెమిస్ 
యొక్క యధీనమందే జెల్ లోని దేవవాణి యుండ ననియు, దాని. 

ఏడా 

. ద్వీప నుస్ఫిర మ 

జ్యూస్ స్ యొక్క భార్యలలో నొకతె; 5 | 

౧౨౧ 

'నామెయే తరువాత అపోలోక్ర ప్రసాదించి ననియు కొన్ని గాథలు 
వక్కా_ణిం చుచున్నవి. ఛెమిస్ యొక) గ్రాపరీపోవుణ మందుచు అపోలో 
అమృతము నోటికి దగిలినవెంటానే కె ళవమునుండి యొక్క” పెట్టున 
యౌవనావస్లను బొం బెన్సు, అపోలో జ న మునకు బూర్వము లోన్ 

_ సస్యవిహీన మై ఊవరశేకృ సంయుతమై . జన 
వాసాయోగ్యయన సై స్రైానముగ నుండి యళత(డు. ఫటినతోడనే. సున్టిర 

మున్గు, జనవాసా ర మును న్కు సస్యపరిపూర్ల మును నే నదిగ మోమును, 
మాసమునందలీ స స స్తముదినమున నిత. డవతరించెను, దీనిని బురస్క_రిం 
చుకొని యాస _ప్రమదినమునందును మాసమునందలీ ఇరువదవనా(డ ను 

పూర్ణిమ అమావాస్యలందును ఇతనిేర నుత్సవములం జరుప (బడు. 
చుండును. మజేయు కర్నియా డ సెఫోరియ్యా డెలియా హైసిం 

థియా, ప్యానెప్పియా, పిథియ్యా థన్షలియా మొదలగు పండుగలుకూడ 

నిత్తనిశే సేరను eee ప | 

న 

* స్వత - అ గొ కిల 7 శో గ్ 3 జ్ స క్ష 

ఎ * ఖై . 
ఇట 

. ల్ ళీ 
అ 

. ఇ“ tom +. . జ 

న . జో 

 ఇరీడు డేవవాణ్సి *' వ్యాధిపీడాని వారణమ్సు “యుద్ధము, 
చ,క్యృతి, ననస్పతులు, చఠరాచరములు, సంగీత గానకళాదులు,. క్కి, 

మున్నగువాని కధిదేవత, ఇన్నిభిన్నవిమయముల, కధి దేవత యసటవల 

నీ ఇతని కేకన్తామధేయములును గలిగినవి. __ 



ప్రాయము కనుంగొనంటడుచుం డెడిది, 

౧:99 

హోమరుగృంథమునం దితనికి ఆపాదింప(బడీనధ ర్మ ములలో 

దేవవాణి యధిపతిత్వ మొకటి, ఇతండు జన్మించిన యైదవనాండె 

మైథన్ నామకసర్చమును వధించి భవిమ్యద్ వాణే కధిపతి యయ్యెను, 

కాని వీరీగాథల ననుసరించి యీిసర్చము భూతపిశాచాదులలో6 జేరి 

నది కాదు, తనతల్లి యగు లేటోను హీంసించె ననియో లేక భవి 

వ్యద్ వాణిని థల సయ ముగ6 బ్రకటించుచుం డె ననియో 

ఇతరడు దానిని దెగటార్చి డానిభవిన్య తొక థచాధిప త్య్యమును తాను 

స్వయముగ గృహీంచెను, ఇందువలన నితనికి పాపము కలుగ. దన్ని 

వార ణార్గయు పర భృమణము కురెపెి యను లోయయందు 

ల్ బృకములకోటలోం గూరుచుండి "౯ సంవత్సర ముల పర్యం 

తము తప పస్సును గావించి యాపొపమునుండి విము క్తుండయ్యును. ఈ 

పృకారము తపము నొనరించి పొప విము కర్తం డగుటవలన నితరులను 

గాడ పాపదూరులను జేయుళ క్రి అభించేకు, జేవవాణుల నితండు 

స్వయముగ6 గాక జ్యూస్ పేరను (బ్ర బ,కటించుచుం డెను. కాని యితని 

క్ సాధారణముగ సంపేమును లే మ ంపంజాలనండీర, 

గరాపమున నే భవివ్యత్తులను 'జెప్పుచుండెడి వండ కాని పతులు 

భ్ | నివేదిత ప దార్థములం మండుట్క బల్యన్నము, డేవధనుసు, 

మున్న గువానీవలనం గలుగుసంశేతములనుండియు బేవతాఖి 

కాలాంతరమున నితండు తన 

లఫష్టుకై స కస్ఫాండ్రా; మెలంపన్కొ ఎపిమెని డెస్ 

లోనస మరు ర్థలకను భవివ్యద్ వాణిని వచింపలలుగుళ క్తి ని వ్ర సా 

దించెను, ముహోమారీ ( స్రేగ్ ) మొదలగు రోగముల వినాశము కో 

సలీపీ 

కలలు 

“సూలెనన్, 9 

చువా? డసటం జేసి యితేనికి నీంథియన్ అనుపీరు గలిెను, వికి, 

యప్ అనంా మూవకధ్వంని, ఇదికాక మజేకొన్నిరోగముల నివా 

రించువా. డగుటవలన అయి ట్రోమెంటిస్, జౌలియోస్ అను శే పేరులు 

గూడ నితనిక లభించెను, 

 యార్ధాధిదేవత యగకారణమున ఎలేలీయస్ (యుద్ధసూగేేణ 

క ర అర్జరోటోళ్ళోన్ (ర జతధనున్ధార్సి "హెకకిబోలోన్ (దూర 

( స్వర్షఖడ్డధారీ yy ముననుండి గుటీకొట్టునతండు cl ట్రై సావ్ రోస్ 

బొడ్రామియోన్' న లోనగు బిరుదములు ప్రాప్త 
నుయ్యను; 

దలంచిరి; 

బ్రుకృతివనస్పతుల యధి దేవత పే మహోతల్యమలు వన 
ములు, ఆరామములు, 

.లితన్లి awe ములు, - చేవెట్టుయొక్క. ఆకులు బలీఫ్రూజావిధా | 

సులరదుఘ్యా- న్ పు వుపంచెములందు 

.టకును 'నుపయోగపడుచుండును,- 
వు 

స్య 
జ 

కిరీటముగం | C 

. లాలెల్ వృతషత్ర ములు ను. 

 పౌహిణములమో (దను _ జెక్కయుడీన ఇఠనిన క్ర సాయలు 
కొన్ని సమస్త సయుద్ధోపకరణములతో సుసజ్జితమె యున్నట్లు న్నిర్మీంపం 
బడియున్నవి. ఇందువలన కొంద. తేతనిని సంహార దేవత యరయుం 

_ 1 దెవత) మొదలగు కేకు లితనికి సయు ద ద్రదేవతి యెనందునే కలిగినవీ, 
లోకపాలకుంె శ్రామాదుల సృజించుపువలన పాట్రూస్ అను పేరును, 

పర్వతగుహల్సు లోయలు నీతనినిరీక్ష ణమంచే రాపమార్గమలకు,' వీధులు. నధిచేకత యసహేతువున అహార 
డెను. వ క్షుములలోే ముఖ్యముగ లారెల్క్ 'బేనామకన్న, A ఎ యుండెను. వృ ఖచ ) బెనా సతత slime. 

_ అభోలో 

నిందులకే యుపయోగించును; తాటిచెట్టు క్రీ ద నితడు జని ంచినం 

దున నదియు నిత నికి పవిత, త్ర మయ్యెను, 

_పళ్యాదులస సంరక్షణ ' మిత నిక _ర్తవ్య ములలో నొకటి, స్వయమె 
గను నితరిడు పశువుల మేపియుం డెను, పశు, పవ సరీసృపాదులలో* 

నీంవాము, తోడేలు, హాంసమ్ము ey కాకి, గుల సర్పము 

మొదలగునవి ఇతనికీ పవిత (త్తీములు, 

మానవపాలకు6 డగుటవలన నితడు కారే ట్రాఫోన్ ( బాలక 
పోమకుండు) ఆ అను బిరుదమును గాంచెను, 

'సంగీతే గానక భాదివిద్యాపరిపోవకండై దేవతలు "గావించుకొను 

నుల్సపములందు లె ర్ నామకవీణావి శేవమును వాయించుదుం జెడి 
వాండు, క్లియో (ఇతిహాసము ) యూ కెన్చె ( శృంగారకావ్యము ); 
థాలియా (యుఖాంకనాటకము )౩ మెల్ వోమెక్ (దుఃఖాంత నాట 

కము ౫ బెశెప్సీకోర్ ( నృత్య'గానములు ౫ ఎరాటో ( శ్రేమగీతము ) 
పాలిమ్నియా ((ఉన్నతమం త్రము), ఊరానియా ( జ్యాతీవుమ )) 
కల్గి యోవ్ (ఐతిహోసి కకావ్యము) అను పేఠరులం బర6గు తో మండ్డు, 
కళామూర్వు లీతనికి ఊడిగము నేయువారుగ నుండిరి, బీ రరెదజుతో* 
గూడి ఇతండు "హెలీకకాప పర్వత శీఖరములందున్సు పెర్నా సన్ నొమహీధ 
రాగ ములందును విహారము శావించుచ్కు కాస్రేలీయక్'నామకని ర రజీ 

జలముల? గ్రోలుచు సకలకలార సధారాసం పాతముల శే tes నానం 

డింపంజేయుచుండును. 

కృషి సస్యాదుల కధిదేవక యగటవలన అపోలో సిటాల్క_న్ 
( ఛాన్యరకుకుండు ), ఎరిథిబియస్ ( ఈతిపరివార్త )) పస్పరియన్ 
(అన్న దేవత ౫ హెర్ సోస్ (తుషారదాత ), నోమియోన్' (సమతల 
దేవత ) మొదలగు విథుదములను గాంచియుం డెను, మజీయు గృష్క_ర్ర 
యగునప ప్ప డితండు సంవల్భరాయనగమనాగమనములతోడను, ముతువుల 
తోడను సంబంధము కలిగి, కాలనియామకుండై యొప్పారు చుండును, 
ఇందువలన నితనికి పో రో మెడకా (బుకుపాలకండు) అను పేరు 
కలిగెను, 

'శ్రేటకలోని తనయుపాసకుల నితండు జెళ్ళికాతీరయమలకం 

నొంపోయెను, ఆకారణమున నితనికీ సాము. (ద్రిక దేవత్వముగూడ లఖిం 

చినది. ఇపిబెటారీయస్ (నాకారోపీ), ఎపొ బెటారియస్ (నౌకా 
వరోహీ ౩ నసీయోటాస్ ( ద్వీపవాసి న యూ ల్చాలీస్ ( విశాలసాగర 

మయోస్ 'ప్రానేసేరియోన్ అను సామ'ధేయములును గలీగాను, ఇతనీ 
గ స్తంభములు. re శెదుట స్టాపింపయడి. 

| యుండుటను జాడవచ్చును, అట్లు చరయుటవలన కీడుఘ అనివ్హమయును 

చాజీ(దోలి మంచినిమా త, మే లోప పల బృవేశింపణజేయు నని గృహా 

న్న 

యజమానలవిళ్యాసము. -- wee ల్ re wy 



అపోలొ నియన్ జత వ శా 

ఇతనియుత్సవావస సరములయందు వ్యాయామఫంబంధము లె లెన 
పోటీలు జరగుచుండును, అపోలో స్వయముగ వ్యాయామకుశలుండు. 

ఇతడు జలింపియకాపం చెములలో ( చాల్గెని పరుగత్తుటయందు 
హెర్షెస్ను జయించినట్లున్కు కు_స్రీయందు ఏరెసును గెలీచినట్టును 
గాథలు కలను, 

ఇన్ని (పృకారము లగు గుణధర్మ ములు గలీగ్తి యిన్నివిమయము | 

లకు అధి దేవత్వమును బొందియుండినప్పటికి నితం డొనరించిన కొన్ని 
ఈూర కార్యములు అదై వికములే కాదు అనూనుపికనులకం కొను నీచాతి 
నీచము లై యున్న వని చెప్పవచ్చును. గానమునందు దనతో. బోటీ 
వెట్టుకొ నె ననుకారణమున మార్ స్యాస్ చర్మ మును (బెతికియాండం 

గనే ఒలీపించివె చెను, మటీయు నియో చే యెన్యక్ర్రీకి స ౭ గురు కొడు 
కులున్కు ౭ గురు కూంళులు నుండిరి. ఒకసందర్భమున వీమె తన కున్నంత 

సంతానము లేటోకు లే దని పరిహాసము సల్పెనయట! అందు మోద 

నితడు మహోగ,.డై తనచెల్లెలగు ఆర్టీ మిస్ను చేందోడుగం 7 కొని 
నియో 'చేయొక్క_ ౧౪ గురు చాలికాబాలకులను నొక్క. పెట్టున దుద ' 
ముట్టించెను. ఇందులకు ఖన్నముగ న నన్నుగ గ,హమును జూపీనతావులును 
ఖ్: హాసింథస్ వామక బాలకుని పె hea కళ్యంత ముగు డ్రేను | 

యుండెను, వీ రిద్దటు నొకదినమున నాడుకొనుచుండ ఘట నావళమున 
నా బాలకు( డితనిచే మృతి నొందెను. అంత నితం డతనిస స్మరణార్థము శళాబ్టియందలి యొక విగ్రృహపునక లనియు, (పాయశః నీరోకాలము 

క్రి అతనిర _క్ల్షమునుండి నీలప్రువ్పముల సృదేం బెను, ఈ పున్సము లిప్పటి = దైయాండవచ్చు ననియు నూహీంపయబడినది. 

కిని నరనిపేరను హస్సింథధస్ ఫూవు లని Rs, 

వెండియు నితడు తాను ప్రేమించిన జా ఖు నామకకన్యను 

లాశెల్వృకుముగ మార్చి నిరంతరము పచ్చగ నుండులాగునం జేసె 
ననియు, కోరోనిస్ తన, ప్రియురాలి పె నబద్ధము చెప్పినకాకిని శ్వేత | 
వర్షమునుండి నల్ల నివర్ల మునకు మార్చి ననియు గాధలు కలవు, 

అపోలో యొక్క_యుపాససమును రోమనులు |గృీకవారీనుండి 
కై కెనిరి, టారీ?n_(నియస్నూపర్ బస్ కాలమున "జెలి wales 1 

ర్వ ఖ | లను (Conic Sections ) గుటీం దిన రం౦ం౦ ల సిద్ధాంత ములు కలవు, 
os చెక్కు. లాతండు కొ, క్రగం గనిపట్టినవి (మం మ 

చతించినట్లు కొన్ని యాధారములు గలవు, శ్రీ ఫూ, రోలాం 

సంవళ్సేక ప్రాంథేములందు క అవుకాటకము లుత్చన్న ము కాంగా నచట 

సం 

అవోలోనిమి త్త 'మొకదేవాలయము నిర్, ంప(బడెను, తీ పూ, 

౨౧౨-వ సంవత్సరమున రెండవవ్రూనిక్ యూద్ధావసరమునా(టివి. 

_ అపోలోేనుగుటించిన . వృ'త్తాంతములు గొన్ని కలవ, ఆగస్టన్ రాజ్య 
కాలమున. నిత నియుపాసనము రోమునందు సుసీరముగ -నెలకొనిపోవ 
నిత డచటి. దేవతా చుముఖులలో నొక డయ్యెను, ఆకి రతా కా 

నంతరము ఆగస్ట స్ 'తపోలోమందిరమును దిరు గం గట్రించి యాద్గవిజ 
యునున దొరకిన ద్రవ్యములోం గొంతభాగమును. వినియోగించి 
అపోలోనిమి _త్తోము పొాంచవార్షి ర్ల కోత్సవముల చేర్పాటు చేసెను, 

.పొళ్ళాత్యదేశయలందు ప్రా-చీనకాలపు కళాప్ర ప౦చమున. 

ద్రకీ,_న దేవత లందజకం శె ఇమ నగ గన్బించునది ఈయుపోలో 

దేవత యే, యూతోపుఖండమున పారిస్ -చున్నన శొన్నిస్థలమలం 

దితనివి గృ హములు కలవు, రోడ్స్ద్విపము అపోలో కళ్యంకపవి త్ర త్ర 
మైనది. “కాళ మే మనంగా దేవత లందటు భూమిని దమలోం౭ దాము 

పంచుకొనుచుండ అపోలో అచట లేకుండుట 'సంభవిం చెను, అందు 
వలన నితనివంతున శీమియు దొరకినదికాదు. రోడ్సొద్వీప మప్పుడు 
సమ్ముదృమున మునిగియుండౌను, ఆద్వీపము ముందు నీటికి వచ్చు 
నని తెలిసియున్న వాం డగుటచే నితడు దానిని దన కొసంస మని 
జ్యూస్ను చ్ర్రార్లింప నతడు వుంచి దని సమతించెను, అది మొడలు 

కొని రోడ్స్ద్విప మీర నికి బవిశ్రావాస మయ్యెను, ఈద్వీపము 

జ్వాలాముఖీప పర్వతముల కాకరము, బృహదాకృతి నొప్పు అపోలో 
విగృహా మొకటి ఇచట నుండెను. పరినూణనుం దిడి నూజుడుగుల 

ఎత్తు గలిగి (ప,పంచమందలి ఏడు అద్భుత ములలో నిదియు నొకటి 
మొయం౦ డెను, కాని యీ బృహ్థాండమైన వి గృహము భూకంపము 

| వలన ధ్వంసము కాయగా నామమ్మాత్రావళిష్ట నై A ప్రస్తుతము 
దొరకువానిలో రోమునగరమందలి చెటీకకా 'మ్యాజియోములోని 
అపోలో చెల్వీడర్వి గ విగ, హము మిగుల. దృశ మెనది, శ ఫ్, 

౧ర౮౫-వ సంవత్సరమున ఆంటియక్ కథిలాన కేవ మలలో 'హొరకిన 
ఈవి గృహమును చెటీకకొచితృవస్తు సుప ప్రదర్శన శాలాసంస్థా పకుం డగు 
సోపు రెండవజూలియా గొనియుండెను,. ఇది క్ర పూ ఏ-వ 

అఫోలోనియన్ --(డెక్షన్) ౧, ఇతడు శ్రీః , పూ, 
మూ(డవ శ తాబ్టియం దున్న గొప్ప శేఖాగణితశ్యాస్త్రవే త్త Tere 

| Great geometer 3). నాల్గవ అయిదవ టాలెమోరాజుల రాజ్య 
కాలమున. నీతండు అ లెగ్టాం డ్కియా పట్ట్రణమునందు యూ కిడ్ 

శిష్యుల పాఠశాలలే మొదట. "మ్య యగు. తరువాత wos 

అల అం ద మూలా 

|! గను ఉండెను. ఇతండు ర్రాసీన (గృంథములలో మ్యాగ్నమ్ ఆప 
( Magnum Opus ) అనునది ముఖ్య వె మెనది, ఇందు దీర రవ్భర్తే త్తము 

అపోలోనియన్ (కోడి అన్ ) ౨, గొప్పకవి, 
పండెతుండు, అర్హొనాటికా ( Areonautica యను మహాకావ్యము 

నకం గర. ఇది మన మహా భారతమువలె మాత (త్రవీర్యమును నర్గి ంచు 

| నట్టిది, దీని భావ, వర్ష నాకౌశలము మిక్కిలి. యుచ్చతర మెనవి, 
వర్ష ల్ మొదలయినమహ*కవులకరం గూడ నిది మార్లదర్శక' మైన. దందురు, 

Pa (డు మొదట రగోడ్భులో సాహి శ్యాచాయ్యడు ( Rhetorician 

గా నుండి తరువాత ఆలె నార, యాలో ఫ్వుస్ణ కభాం డా గా రాధ్య 

కుడు ( Librarian ) గా నుండెను, ఇతని కాలము రమారమి 

క్ర పూ, ౨౪౦. మొదలు ౧౮౦ వటికు, అనంా నితం. డిప్పటి! DD) 

లెండువేల సూటి సంవల్ళేర ల ర్త ండట నుం+డెను,. oI 



౧౨౪ 

అ సోలోనియ న్ -( న్్, 3. గ్రీకు (యవన) 
సాహిత్యవేత్త (Rhetorician). క్రీ. పూ. ౧౧వ శతాద్దియందు 
కూన్న వాయ, సిసినోకు ల... "నేశ్చెమ (5 క్ష ప్రా ౮౮). 

అపోలోని యన్ క్లో (శ్వ ని అన్) రో పెథాగొ 

రన్ సం, పృడాయమునందలి తత్ర త్త్వ్వవే త్త, ఇతనికాలము రమారమి 

కీ" పూ, టన సంవత్నేరము. మొదలుకొని శ్ర" శ, ౯ాగా-వ సంవళ్ 

రమువజకు, ఈతడు ఆసియామెనరు పార్థియా, హీంచూదేశము 

మొదలయిన దూరదూర దేశములు తిరిగి వచ్చెను, హీందూ దేశమునందు 

చాహణులకో తత్త్వమునుపలించి సంభాషించె నని క్రీ. ఈ, 

౨౦౦ లో నిఠనిచర్మితృమువ్రాసిన పిలా సై టస్ (9111056020189) 

చాసియున్నా డు, ban పకక స శ్రంబులును, అమౌనువ. 

కు చేసి చూ 1 న. 

అ పో న్తలచ ర్చి. -- అపో స్థలులసమయమం దుండిన 

ప్రైర్భహాలయకు, 

యుండెను, మజియు రోమునగరము, అలెన్ జాండ్రియా, జెళూ 

“లం, అంటిమయోక్ ప ట్రణములం దున్న దర్చులకును నిదే నామభే 

యము (పృఖ్యాత మమ్యొను. అపో స _సలచర్చి తమ దని రోమనుక్రాథ 

లిక్క్ము_లను, తమ దని ఎపిస్కోపలులును తగవు లాశుచుందుగు. 

అపో న్తలపారంపర్య ము సలు, పురోహి 

తులు, డీకనులు అనునీ మువ్వురు గలసీనది యపో స -స్తలస లసంస యన. 

చెడును. విధ్యు కసంస్కారములతో వీర లేర్చ్పాటు - చేయంబడు 

చుందురు. (పృభమమందలి అపో స _స్తలులు మొదలుకొని చీ(టివజికకను 

కురలసంస అవిచ్చిన్నయుగ వచ్చుచున్నది. దీనికే అపో _స్తలపారంపర్య 
మని పేరు. ఎపిస్కోపల్ చర్చి వారీ (ల సంస్కాారములవిమయ మె 
ఇముంతేగ పట్రెంపు లేకపోయినను కాభలీక్కు._లున్కు .. 

ఇల. phon వి నివివయమున నట్టి, శ నను బూనుచుందురు, - స్స 

అ పోస్త సీత రు లు es we సలులతో సమకాలిక 
- న లేఖలు కెంట్, ఒర్న బస్, జ హెర్ మస్, ఇగ్నేషియస్, 
పోలీకార్స్ అనువార లయిమగురు అపో స్తలపితరు లన్లి. శేరువడసి 

అ బో స్త WO మధ్యయుగమునందు పోఫు 
లమిత ద ద్రవ్యవంకులై రాజాధిరాజభోగము లందుచుండ వారియందు. 
(ఎ, వేశించిన _దురాచారములను రాప్రమూపి సంఘమును. గురువులను 
ముఏచిమార్లమలోనికి గొనిరావలయు నని కొందటు ప్రయత్నముల 
నలి పియుండిరి. వాలే యపో _స్రల భ్రాతలు, ఆదిమ అపో _ప్తలుల-ఆచార 
వ్యవహారముల నవలంబించుటచే వ్రల కశ బరు గలీాిను, వీరిలో గట్ట 
కడప టిదియ్ము మిగులం బ్రృఖ్యాతిం గాం చినదియు నగు సం ప్రడా 

= బివప 

తలు __ 

ఆయము ల ఎ. ౧౨౬౦_వ స సంవత్సరమున పళ్ళానివాసి యగు. 

ల జార్ వోర్ ర సనరలీ యనువానిచే వ ంపయటడెను,. 'వీరురి క్ష కోపాదము 
తో, భికాటనయున నుదరపోవుణముం జేసికానుచు. 

అపోలోనియన్-అఫో స్తలసన 
బాడుకొనుచు ఇటలీ న్వీట్జర్లాంణ్' ్ రాక్స్ దేశములలో _ బరృట్ల 

| మత దోహ యనుదోవ. మారోపించి . యతనిని గాల్చివై చిరి, 

వారియొక్క ఇచ్చానుసార ముగ నిదె ని ర్మింపంబడీ 

కోొొందటు 

ధారీ కగీత మలం 

జ 
అగ అం, 
ర్స 

టనముం జేసీ యుపబదేశింపసాగిరి, జహా “లక సౌఖ్య. మనుళ్ 
వింప(గల స్వర్ణ తుల్య మగు రాజ్యము రానున్న దనియు, దివ్య మె.న 

కాలము సమౌపించుచున్న' దనియు. లోకులకు బోధించుచు. పోపు 
పదవిని, అందలిదురాబార ములను కేవలము భోేగవిలాసములకిర =e 

ములుగ మాబీనచర్చులను జాల కశినముగ నిందింప మొదలిడిరి, "= 
ధాన్యసం పత్తుల సమహార్చుట మాని అనిశేతనులు, అవివాహితులు నె 

సాంసారికపదార్లవిదు?రు లైన విరాగులభంగి వీరు జీవనము గడవు 
చుండి, కాని పోవునకును, వారియను యాయులకును వీరిబోధనములం 
కంటకము - లయ్యును, (క్ క్, శ ౧౨౮౬-వ 'సంష పత్సేరమున పోజ్ నాల్టవ 
హోనోరియస్ ఈ్ళప, స టో 'నాంపివేయుటకు ఊ త్తరువు నొసంగాను_ 
౧౩౦౦ల సంవత్సరమున పోపుసంప, దాయు లీ? సెగరల్లీ ని. బట్టికాని 

ఇతని 
మురణానంకరయా ఈస సంప దాయులకు మిలకొనగర నివాసీయ్య గాప ప్ప 
విద్వాంసుడు నగు ననన యనునతండు. నాయక డయ్యెను. 
అది మొదలుకొని యోసం పృదాయులు స్వర శు ణార్థము దుర్గములందు 
నివసింప మొదలిడిరీ, Ss శ, ౧౩ ౦౭-వ సంవత్సరమున శచేగయన్ 
అను చిమ్ యొక్క సేనలు మిలక్ చుట్టు. ప (ద్రుశగాల నున్న దేశమును 
ధ్యంసము చేసి వెక్సెల్లీ యందడలీ జెజిల్లీ దుర్లమాను ముట్టడించి యపాక 
-స్తలసోదరుల నందజిను _బట్టికొన్సి ఈ భం డోల్సినోను 
గాల్సినై చీరి, అనంతర. మోసం ప్రదాయము కృమముగా వ్నీజించి 
పోయినట్లు త్రో ms 

అపో స్తలమతము. నా nen జెండిన 
యొక సీ సద్దాంతేము, _ఆదిమ-అపో స _బలులు దీనిని గావించి రని పూర 
స నందటును నముచువచ్చిరి, కాని -యిటీవల నీప్స్ ప్రాంతము 
నాలుగవళ కా్టియం bisa నని నిళ్చయింపలుడినది 

అపోస్త న్తలరాజులం —_ పోఫువలన హంగరీ దేశపు 
రాజునకు య శ్రీః శ ౧౦౦౧-వ సంవత్సరమున 
వోపు రెండవ సీ సిళ్వెష్టర్ హంగోరియారా జగు సెంట్. నీ ఫకొాకు ఈవితు 
దము నోసలాను, ఇతరు తనరాజ్యములోని అన్యధర్క ములవారి నంద 
టను త్రైత సవమతీమున౬ గలుపుటకు లాను తుబల (పృయత్స ములను 
గావించియుం డెను, అటుతరువాత గ న ౧౭ ౮౯-వ సంవత్సర 
మున పోప్ ౧౫-వ కై మెంట్ ఊేరియాశెరిస్నాచ క్ర కవర్ స్రీ నికిన్సి ఆమె 
వంశీకుబకును నీబిరుదమును బృెసొధిం వెను. శః శ్రీః ౧౯ొ౧ో వజుకును 
సంగోరియా రాజాలు దీనిని, AAI నీవచ్చి 

అపో న్తలన సంస్థలు నియమములు) _ వైర స్తవ 
ధర్మ న్యు లిఖీంపంబడిన వి విధివివర ణములు,. ఇని ౮ 'భాగములుగ 
నిధజింపండియున్న వి, అంతిమభాగము అపోస్తలుల శ నియమము 
లతో 

ass ల! నొసంగలుడిన వని సూర్య. మందటును oe 

బూర్తి. యగును, "ఇవి. యప్రో స్పలులచే రచిం పంబడినపీదప : 



అభోస్త 

యుండిరి, కాని మొదటినుండియు నీయెనిమిది భాగములు వేశ్వే అని యే 

తలంపయుడుచువచ్చెను, ఫీనిలో ౮౫ నియమము లెక్కు_డు ప, ప,మాణ 

భూతములు, స్స్ స్ట్: అనునత6డు వీనిని DE స్పవధర్మ ఖత. 'పృమా 

ణము లనియు, "చవి తరువాత వీనిని మించిన' ప్రామాణిక రంభ 

మేదియు లే దనియు వక్కా ణం చియుం డెను, కాని యివి సతో 

'స్టలులు రచించినవి కాక తరువాత వచ్చినవారు వ్రాసిన వనియు 

నెనీకులు దలంచియుండిరి. అట్లు వ్రా సీనవారిలో ఆర్చిబ్మక్ ఊప.నర్ 

అనునత డు ముఖ్యుండు, షతండు re ఆభునిక వినుర్శకునిభంగి పరీకీ ' 

లించి యందలివివయములను వ్రాతయందలి శె లీని సరిపోల్సీ చూచి 

యవి యపో 'సలరచితములు కా 2 టు 

బోలియున్న వనియు.. తీర్తానముం జేసెను, అటుతరువాత సీ 

వ్యాస్తవ్యుం 'డొకండు వీనిని క్. స్ట నా నాల! రచించి 

యాండవచ్చు. నని నిశ్చ యింపయబు'డెను. చర్చికి జెందిన ఆర్సిబిస 

బిటరులు, డీకోనులు మున్నగువారు గమనించి 
యవలంబింపవలసి నవిధులు, నీతులు, నియమము లిందు వ్రాయంబసి 

యున్నవి, ' మణటియు చర్చియందు, జరుపవల సిన సంస్కారములు 

మర్యాదలు మున్న గువానిం గూర్చియు నిందు. నియమములు కలవు, 

© బో ౫ లాథ కార ము ___ కోమునందలి పోఫులకును, 

చివ ప్పులకును pa అధికారము. దీనిని సింటుపీటరునుండి వేటి 

చజకు వచ్చుచుండిన పోపు లందలును. గలీగియుండిరి, 

' అఫోన్తలులు -- ఆరంభకాలమనం దన నూతనధర 

మును జిళ బేళాంకరములందు ప్రచారము నేయునిమి త్త త్రము. ను 

క్రీస్తు ౧౨ గురు మనుమ్యుల ేటికొనియుం డెను. 

రని ఆపో _న్రలక బ్రార్థము. కావున మత స్క ప shade పంపబడిన ఈ 

౧౨ గురకు hate స్థలు లను పేరు ra pn అపో స్పలులు 

ఈ ౧౨ సక్. మొదట తొను గావించు నుప దేశముల నాలకీంచి 

యనంతరము వానిని జనులకు బోధించుటకు (గాను క్రీస్తు 

బిదికో నెను. సెమక్. సీటర్, అతనిసోదరుండు శనీ డూ 

 పంపణబకినవా 

జెబిడీ 

యొక్క కరమారు లస టు జూకొ లనువారు, ఫల బశ్వాలోే 

మ్య్యూః ' థామస్, మాఖ్య్యూఅల్భెయస్ సుతు డగు జేమ్స్, ఆతని ' 

సోదరుడు శెబ్బియస్ --- వీరిద్దజు ఉఊాడాస్, జాడే యనియు. 

బిలువంబడుచుండిరీ — “సినుక కినానెట్, జాడాస్ ఇస్కారియట్ 

అని మొత్తము. ౧౨ గురు ఆదిమ అపో 'స్పలులు, 

ఒబదులంగ మథియాస్ . ఆనునతే డు చేర్చంబిడెను.. అనంతరము సెంట్ 

పౌల్ అనునతండు నియమిళు6 డయ్యును, పాల్ చెనువెంటం బోయిన 

'బర టాస్ 

లినవా రంధలు నిటే"పేరను బిలువయబడుచువచ్చి రని తెలియుచున్నది. 

"శాల, దేశమున( (ప్రచార ము సల్ఫిన సెంట్ డెన్నిస్ అచటి అపో సలు 

డయ్యెను, ఇదేవిధమున సెంట్ బోనీ ప్లేస్ జర్మనీదేశపు అపోస్టలు(డు, ; 

ఏసు క్రీస్తు 

_అప్తోస్తలునిగ చేర్పటిచియుండిను, 

వీరల సర్ప 

తరువాత వీరికి. 

దోడుగ మటీకొందజు నియమింప(బకిరి, జాడాస్ ఇస్కారియట్ కు 

అనునతనికిని అపో _స్టలబికుదయు లభిం.చెను. - ఇందువలన |. 

'ఆరంభకాలమునందును తరువాతను క్రీ స్తుముతప్కచారార్థము ఇడ. 

౧.౨౨౫ 

సెంట్ అగ సెక్ ఇంగ్లాండు దేశపు అపో స్పలుండు,.. ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ 

“ఇండీసు 'లయపో స్పలుండు, అడాల్బర్ట్ ప్ర పృషియాేళవు అపో స్పలుండు. 
జీవించియున్న కరుణమంచే వీ రతని 'యాప దేశములందు 

విశ్వాసము గోలుపోవుచువచ్చిరి, అవి యన్నియు నటు లుండ (క్రీస్తు 

సీలువమో(ద దారుణ మెన యాతన లందుసమయమున Es జ. 

సహానుభూతి వెనం గనుపటుప సాహసింపకపోయిరీ. (క్రీస్తుమరణా 

నంతర మతని దివ్యాత, పెంటికోస్ట్ అనునుత్యేవదినమున జనుల కంద 
అికును దర్శన మిచ్చెను, అప్పు & డీ యపో_స్టలులు (క్రీ సుయొక్క_ 

| ఆక తృసందర్శనముచేత నె "నె నను తొము నోళశ్చియిన చె ధైర్యమును బడసి 
యతనినియోగముల 'నుచితరీతి. నిర్వ ర్తీ ంప6గలుగుదు మను గొప్పయా 

సతో నాయాతీ ను దర్శించిరి. ఏసు క్రీస్తు సెంట్ వీ శురును మొదిటి 

అతనినుండి నేంటివజుకును పోపు 

మత రుపారం పర్య యు అవిచ్చిన్న ముగ వచ్చుచున్నది: ఈహహితువున 
భారి క విషయములందు. దనకు. మించిన యధి కార మితరుల .కుండరా 

దని వోఫ్రు వాదించుచుండును, 

అపోవా హా యు (డం -- ఒకబ్రవ్యక్టి 

అప్ప కవి త ప్రనిద్గు( డగు నాం ధృ్యలకు.ణవే ర్త, అప్ప 

కవీయ మను. లక్షు [9 గృంభమునకుం గరం ఆం ధ్ర పండితులలో 

నప్పకవీయమున కసమానగొరవము కలదు, ' 'ఇందుండి ప్ర ప్రమాణము 

చూపినయెడల నిప్పటి తెలుసవండితులలో నూటికి. SR 

ఆతాడక శిర సావహిం చెదరు. అంశథ్ర్కమునందుC గవిత్వము చెప్పు 

వారికి. గావలసిన విషయము లన్నియు నిందు -సవ్విస్టరముగం జెప్పం 

బడియు న్నందున నింతకుంబూర్వ మున్న ఛందశ్శానన్ర్రము లన్నియు 

వెనుకంబడి ' దీని కింత యాధిక్యము కలిగినది. ఈకవి తేన గృంథమును 
గులీంచి యీ క్రిందివిధముగ6 ' yr చాలభౌగమ నిజ 

మనియే యుప్పుకొనవలసియున్న ది :-- 

వ . లక్షణ ల్ ౦థములు లకోపలకు.లు గల వందు,” 

క ఒకదానికంశు మణి వే 
' అొకటి విశేవంబుం శెక్పురుందుకకమనళా 

(గృంథములును జదు 

వక్ష శలీయున లక్షణ ప్ర ప్ర పంచం “చెల్ల న్, [eo ౧౧౧ 

సకలగ 

క ఇది చదివినపీనుట మటీ 

యెదియేనియుం జధువ. బుద్ధి రమీలా పొడముకా 1 య. 

బదపడిగ గ్రంథము లన్నియు 

తన సార 'మెల్ట వివరీంపంగన్. [౧ ౧౧౨ 

కాలము ౩=తేమకాలమును నివాసస్థానమును స్పష్ట్రముగ వ్రాసి 

కోనినతేలుంగుకవులు. తక్కువ. అట్లు సృష్టమగ వ్రాసీనవారిలో 

అప్పకవి యొకడు. ళా, శ, ౧౭౮ మన్య్మధనామసంచర్చర శ్రావణ 

బహుళ ౮(క్రీ, శ ౧౬౫౬ అగస్టు 9 దినమున దేవుండు: కలలోనికి 



వచ్చు గ్రంథము వ్రాయు మని చెప్పెను (ఆ, ౧. 33). దశమి గురు 
ఊహవారమునాండు (అగస్టు, ర) కవి (గృంఢథము వ్రాయ ప్రారంభించెను 

(రా ౯-౭). ఇటప్పక వీయము వ్రాయంబడి యిప్పటికి ౨౭౭ సంవత్సరము 

"అయనది, 

నివాససలము ఈర (దు తన గ (గృంథమును కామెపల్లీ గోపాల 

ా్వామివారి కంకితము చేసినాడు. ws నా గ్రామమునందె 

చనిాాసముగ నుండినట్లు కానవచ్చుచున్నది (౧.౩౦ 3౫). కా మెపల్లీ 
యిిప్పుడు సంటూరుజిల్లాయండలీ పల్నాడు తాలోకాలో నున్నది. 

ఆభ్బుకవికాలమున నది తం గెడునీములోనిది, ఇప్పుడు తంగెడు అను 

ఈ కామెపల్లీ అనునది అప్పు డ్మగృహారము. 

"నార్యునకు సాయప వేంకటపతి యిచ్చెను (౧. ౯౯౧౦౦), 

వంశము = ఈజనవిదె ఖార ద్వాజసగో తమ, 

నవా త్రము, ఈశళండు వెదికండు. ఇంటిపేరు కాకునూరి వారు, ఈ 
వం కేమువారిది మొదట కాకునూరు-ఆ ట్ హారము, 

స్ములో నుండెను. 

ఈం డప్పక వితాతకుం హా 

ఇశకోోయి బ (టి, హోం దు లయొద్ద క్యాస్త్రయులు. చదివి గొప్పపండితు. 
నై! Wo ౭3౨), మధురాపట్టణమునకుం బోయి. యచ్చటిపండితులను 

ఇనా ములలో. గలిచి (౧. 2౨ కాకునూరు-అ గ (గృహోరమును, నిడుద 

మళ్లి = బొద్దిశేపల్లీ , నివరళపుగి అను శ్రామమ్షులలో మాన్య కే తము 
అనం సంపాదిం మెను, ఈతండు ఈ అభినవచూతస ధామము 3లో ( 
వశాా ౬ క్రురముండెను (౧. ౭౩).  అభినవచూత సద్దామ మనంగాం గ్రాత్త 
మూమిడిప ల్ల. మామిర్ల పల్లె యొకటి జాపట్టతాలూకాలో నున్న ది 
మామికళ్ల పల ల్లీ (అగ హారము మొకటి న్ా! తాలూకాలో 

వ ప్రము పెద్ద 

ఆప సంబ 
= 

శ్ర (౧ 30౧): 

చున్నది. కాకునూ రీతండు సంపాదించినా. డని యప్పకవి వ్రా వ్రానీనను 
ఈతని కండ్రిపేవ చెప్పుటలో “కాపనూరి తమ్మన యని yp 
వలన (౧. షా సోమయ్యకుC బూర్వ మే pre రన్న 
౫గ్చ్రహా-నామ ముండినట్లు గానవచ్చుచున్న ది, ఈసోమయ్యకు గంగ, 

మాం శయం దమశేశ్వరుండు, కొండలయ్య, రంగప 9 లక్షణుండు అను 

నల్జుతు క్రమారులు పుట్తిరి. వీరీలో రంగప్ప మనక వీయొక్క ముత్తాత, 
ఈంకాన భార్య కన్నమ్మ. వ్ రిద్ద ఆకును తిరుమలళట్టు గంగన్న, ద్ద 

పెదసోమయ్య 
_ మునకికిం దాత (౧. ౭౭). టం క్రతువులు చేసెను. 

సోమయ్య, చిన్న సోమయ్య అను సుతు తులు పుట్టి, 

రొంపి 
కే య. "పెద్దనూయి శ్రువ్వించె 

కమం. స త్రెనప లితాలూకాలాో సడివ్రూండి - “యనుప చె యున్న ది, 

నాల . అన్పి వక్తుం జెప్పక్షపోంనకు అప స్ప? నీరు. 

| = జ్య యముము కా మెపల్లీ క్ర్( బళ్చిమమున పల్నాడుతాలూకాలో నున్నది, 

అది సరికొండ | 

అక శం కాళికిం 

అప్పకవి 
మాతామహు లయినట్టు కానవచ్చుచున్నది, ఈయనకు చెంగన్నం 

కన్నుభీట్టు, గందయ్య అను కుమారులును తిమ్షన్క రంగమ్మ 
లింగమ్మ గోపమ యను కూంతులును కలీగిరి (౧. ౮౦). వారిలో. 

క గ్ ఇలా టిలో నీఠండు చెద్దవా డయిన వెంగన్న మనకవికి దండ్రి. వల్నాటిలో నీతండ 
గొప్పపండితుం డని ఖా్యాలెం జెంచెను, 

తే, పళ్లెనాటను నూటతోొంబదియు నాల్లు 
_శ్రామముల నీడు గానక శాకునూరి 

చెంగనార్యుండు వేదవేదాంగములను 

తకు నెక్కి. మాజట ట్ర హా యన(౫, [౧. రతా, 

ఈ వెంగనార్యునకు శేమమ్మవలన అప్పకవి సోమనార్యు (డు 

వేంకటపతి, కవ భట్టు; లక్షణుండు అను నెదుగురు సుత్రుల్లు పుట్టిరి, 

విద్యాదికములు :---- కాకునూరీవారిది మొదట కాకునూరును, 
పిదప క్రొత్తమామిళ్ల్ పల్లెయు నయినను అప్పకవి .కా మెపల్టీ కి వచ్చి 
నివసించుట యెట్లు తటస్టించెను 1 శ కామెపల్లీ యితని మేనమామల స స్థల 
ముగ గానవచ్చుచున్న ది, తన తల్లివై సువారు పృబంధక_ర్త లనియు, 
తనకు గల వచ్చినసమాభారము తౌను వారికి మలణునాండు చెప్పగా 

వారు కావ్యము చేయు మని ప్రోళ్సాహసజిచి ననియు కవియే 
చెప్పీయా.న్నా (డు. 

“ మదీయస్వప్న విధం బంతయు( చటేటపడ నెటింగించిన నాక 
ర్త చి సకలజనంబులు నానందంబు: బొంది re. గండు మాతృ 
లో లగు మదీయ బంధ్లువులుగూడర గులనీం ధుసాగం ధిక బంధు 
లున్కా గృకత్ర ప, బంధులుము సీతియుగంధరులును, గావున ఛా కిట్లనిరి? 

అప్పకవి కన పెరిల్ల విద్యావంతుండయ్యె 
ననికూడ లోకవార్త వినవచ్చుచున ది, కావున నీతనికకటుంబము 
మేనమామలయుట్టి యే కా మెపల్లి కి షు. నని మనము నిశ్చయింప 
వచ్చును, .. |. 

_అప్పక వికి సరయు క్ర కనున యజాశ్వేదమ. కీర్పినఛాండు 
చూ శ్రీ సర్వన్న, శబ్దళాప్ర్రమయు చెప్పినవాడు కాండూరి గర జేళ్లి 
కండు, వీదాంత్రములు. 'తెలివినవాండు నూరభట్టు, లక్షణమే తను 
చేసినవాయు మంచికంటి యోబనకపీంద్రుండు స్థార్తకర్క మిల 
గించినవాండు కొలతచల్ల మల్ల సింగ వార్య్యుండ్తు ఆగమన్సుల పచ? చిన ౦చెను* రొంపిచెర్ల Sans, ల మప { వాడు రాజయోగ; నీక విద్యాగురువులు (౧, కిం). వీ రన్యథా 
'తెలురకువాల్డ యమునండదుం. ఢ్రినీద్ధి చెందినవారు శానంద్తున వునకు 
వీరినిఫటించి వనే, చేమియులే చెలీయదు, క్ట ఆదిరమే యిది కాంజోలు, వ స్రైము పోళవార్యునికొమూ శై దే యెన అఫ్పకవికి లక్షణము 

Cl Agee ఇద్దిభట్టు _బానవమజింది, వ స్పైమువారు . 

కట్లు . వీ రఫ్పుకవి తండ్రికి మాథ్రా 

చేర్చిన మంచికంటి రెకాబన్రక'ని మినాసురువులల్లాకే మునకు ముఖ్యుడు, 
ఆతనిజోధఫలమే యుప్పకకీ యము, . విద్యాభ్యాస మెవతరువాట యం తొంతకూలమునణుకును శీ వ్రైలముమోంద క శున్నృట్టు లీ ఖీ క్రిం లది 

ము ఓ Se: శతం న తమ అ . ~~ 



క శ్రీగిరిని నిలిచి నీవును. 

భోగి విభూవ ణునిపట్టపులవీం ద్రుండ వై [౧ ౮౦౮, 

ఈతనిచే రచింపంబడిన ౫ (గ్రంథములు ; — ఆప ప స్తంబవట్కుర 
నిబంధనము, కాలబాలార 4 కసంహీత యను (గృంథమునకు కోకయాప 
మైన సం గృవాము ఆను ia గ్రంథము అప్పకవి సంస్కృతమున 
రచించినట్లు కానవచ్చుచున్నది. అప్పక వియము గాక  తెలుంగగున | 
అనంతే న వ్రతకథ, (శ్రీ శై లమల్లి కార్జునునిమి (ద శదనిండో స్వతిగర్భిక 
కపప సపద్యళతకము, కవికల్పక మకులక్షణ గ (గ్కంథమ్ము 'శ్రీలక్ ధర్మ 
ద్విపద, అంబికావాద మను యక్షగానము అనుగ (గంథము లీకవి 
రచించినట్లు అప్పకవీయములోన కని చెప్పుకొనియున్నా (డు 
(౧. ౮౫ ౧. ఇం దొక్క_టీయు నిప్పుడు కానరాదు, నూర్యునియేదుట 

సత త్రృములవ లె అప్పకవీయముముందర నవి యన్నియు లోపించి 
యుండును ఇటే నన్నయ Mat bats చిన్న పొ క్ర రీంబులు 

పించినని. ఇంక మిగిలినది అప్పకవీయము, 

అప్పకవీయము “— ఇప్పుడు దొరకునంతవజ కప్పకవీయ 
నుదాశ్వా సముల గృంభము. ఎనిమిదా శ్వా సముల గృంథధము రచింపవలె 
నని కవి మొదట సంకల్సీంచెను (౧ హం ఏకారణముచేతనో 
అయిదాళ్వాసములుమా త్రము వ్రాసెను, పీరునక్రు నన్నయ 
భయ మన(బడు అం ధ్ర కబచింశానుణిక ps యెనన్కు నిజముగ 

స్వతంత్ర గృంథ మనియే 'చేప్పకలసియున్న ది. అప్పకవి ఛందోవ్యాకర 

ఇములనుగుటించి ఆం ద్ర మున గొప్ప గంధము (వ్రాయదలంచి, గార 

వార్తమున్కు లోకులు ,ప 

భట్టీయమునకు టీకగ వ్రాసెను. ఆంధ్ర ళబ్దదింతామణి యంతకం 
బూర్వము అప్పకవి కన్న దియు విన్న దియు( గాదు (౧. ౯౦) 

“తెలుగున ఘనకావ్యం బొకటి? చేయవలయు నని సంకల్పము చేసి 
కవి యొకనాండు (శా, కే, ౧౭౮, శ్రావణ బు ౮౯ నాడు) నిద 

వోంగా (౧. 35ఈ) కలలో శ్రీమహావిమ్లువు కాన్పించి ( ౧. కళ 
é నన్నయభట్టుచే రచింప(బకిన వ్యాకరణ మొకటి యున్నది. అందు 

నినుబదిశం జార్యలు కలవు ( (౧), DY దానిని అనూయచే భీమకవి 

నోడావరిలో6 గలీపెను (౧, కోలో). రాజనశేందు ద్రు;నికమారు. డైన 
సౌారంగధఠుండు దానిని పాఠము పు ఆత (డు సిద్తులడె 

యిన్నాళ్లు జీపించియుండి మొన్నటి కీలక నాను సంవత్సరమున 

CE; క్రీ, క్ట, ౧౬౮) తగ్కంథమును చాలసరస్వతుల కిచ్చెను. అతడు 
దానికి తెలుయుటేక వ్రాసెను, ఆది నీకు దొరకలగలదు, నీవు దానికి( 

దెనుగు చేయుము? (౧. లం) అని చెప్పెను; అప ప్పకవి మేలో,..ని 
యా క్పర్య యం కెందుచుండర%, మరఠంగపర్యత ప్రా, పోంతపు వి wy ఇ 

డొకండు నవమి నాండు వచ్చి, ఆం ధ్ర, శబ్దదిం తామ గ గం థమున్యు చాల 

భాన్యయలు (ప్రాయున ప్పుడు 

ప్రృమాణముగ నంగీకరించుటకును దీనిని నన్నయ | 

గ౨౭ి. 

సరస్వతిటీకను అతని కిచ్చెను (౧. ౬. అంత నప్పకవి పు గురు 
కాం. (గ్రంథము ప్రాయుటక్రు చ్ర్రారంభించెను | (౧. జ! 

“పెని చెపి స్వీ నకథలను మనము నమ్మినను నమక వోయినన్వు ఆంధ్ర, 
కబ్దచింతామణి యంతకుంబూర్వ మెన్న (డును. అప్పకవి విని కని 
యుండనిది యనియు, ఫూర్వలక్షణ్మ, గ ంథము లెన్ని యో వోధించిస 
యప్పకవియే దీనిని అంతకంబూర్వ “మెటుంగనందున నిది నూతనమే 
పం. ననియు నూహింపవచ్చును. 

౦ ఫబ్ద చింతామణీ యను గ గ్రంథము భారతము రచించిన 
జ ర చింపంబడినదా లేడా యన్న వివయము శ్రీయుత 
వీశేశలింగయమగా రాం ధ ధ్రకవులచరి తృ త, ములాశే విప్రలముగ( జర్సీంచినారు, 

రధ ధ్ర్రశోబ్దచిం తామణి యొక్క నిజ మైనకోర్ప యెొవ్వం _డైనను) 
న. యది నన్నయభట్టారకర చిత మని న్స దాని నాభారముగ6ి 
బెట్టుకొని అప్పకవీయమును రచించెను. (బ్రహ్గానూ_త్రాదులమోంద 

శ్రీ శంకర రామానుహాదు లన. 
యాచార్యులు, త సన గల నూ లీ, ము ఇ య్ నూజుపుటలు 
భాస్యుము వ్రా (ప్రాసీనట్టు ఆం ధ్ర కబ్దదింతానుణి +? నూ త్ యును "పేతునకు 
వు. గ వ్ అప్పకవి తన కిష్టయవచ్చిను వ్రాయుచు& 
బోయెను, అష్పకవిచో దెనిగింప(బడిన మూలగ గ్రంథమరదలి ఆర్యా 
వృత్త తము లేంబది, వానివివరము *_- 

ంధ భశబ్దచిం తోమణిలోని . అప్పకవీయములోని 
ఆశాాసము అర త ములస లంత తెలుళుపద్యములసంఖ్య 

౧ ౬ ౨౩౩౭ 
2 అం 3 2 
3 ౧ 5౯5 
అ x ళోళోం 
x ౧౮. ౧౯౩ 

Yo ౧౭ ౦౫ 

ఇట్లు ౫౦ ఆర్యావృతత్త తములకు దణ 0౫ పద్యము లే నన్, 
ఆర్యానృ. శ్ర తము చిన్నది, మన కందమునంతది, అందు నాకవే 
కందము, కావున ౫౦ ఆర్య లనయగా ౫౦ కందములతో సమాన మని 
మన wasn వశ తెలుంసభాగమున శార్దూాలాదెవ్భ శ త్రము 
లును సీసము మొదలగు విశాలాం,ధ భ్రృపద్యములును, పుటలకొలంది 
నిండియున్న గద్య ములును కలవు, కావున మూలము నకున్సు ఛాషాంత్ర 
మునకును వీవిధమైన సోలీకయు లేదు. మూ౭డవయాళ్వాసములో నే 

“ఆద్యో వళి రి రి (తీయో వర్గ ః ప్రాసోలత్ర పొదపాటేమ్యు 
స్వస్వచరణేషు పూర్వః ప్రా, రజ స నస్వక్విమై చెక ఏవ స్యాత్. 1 

ల 
రాల ల మ 

2 1. ప ప్రతిపాదమునందును మొదటేయక్షరమ తతి రండవయషరము ,పా వ యతి తరణ అనం Meas ద్రైసొకళయు నాలుగు చరణమలకుణి ఒక్కటి. 
Yo: 



6౨౨౮ 

ఈ యొక్క_యార్యను ఆధారము చేస్టిక్రాని యతి ప్రాసములకు 

సంబంధించిన నియమము లన్ని యుం జెప్పుచు 3౯౮ పద్యములు 

చాసియున్నా (డు. 

కూా-హోంతర మని కాని రూపాంతక మని కాని తను 
'స్వతం త్ర గృంథ మనియే చెప్పవలసియున్న ది, 

_అప్పకవీయము స్వతంత్ర, గ్రంథ మని తెలి? సికొని దానిని 

జాడ మొదలు పెట్టిన నెట్ వారికిని దానివివయమె గౌరవము కలు?క 

మానదు. ఈ 

(్కంభక' క్ర ర్త మిక్కలి పాటుపడినా6 డని తప్పక చెప ప్పవలనియున్న ది. 

కము చెప్పుకొనినట్లు 6 వఠకివెతకి సార మెల్ల వివరించినాలి డనుటకు 
''నసంజేవాము లేదు. ఈతనికాలమునకుం బూర్వ్వము పుట్టినలవ.ణ 
ప్రైంథము లన్నియు. నీతండు శోధిం చెను, లక్ష్యుములకై సె 
వుులను - గాలించెను, ఇళ డిచ్చినలక్ష్యుము లన్నియు6 (గ గొ త్తవిశా 
కవనియు? బూర్యలాక్నణికు లిచ్చిన సెక్కు_లక్ష్యుముల త గ గ్రంథ 

మఘులులాేనుండి యుదాహారించే ననుటయు ' స్పన్ట్రృ మే యెనన్యు, అట్టి 

యు ష్య తీసి సికొనిసలక్ష్యుములు గాక స్వతంత్రముగ6 దాను వధించిన 

“సిక్రు గై కావ్య 

Ess బెక్కు_ లిచ్చియున్నా (డు, ఆంధ ధృలకమ్యులకుణ . 

ఇ ,౦హములు గాక సంస్కృృృతఛ ౦దశ్శాస్రగ, గ ౦ధములనుు కొంత 

వఆాతొ సంస్కృత ప్రాకృత వ్యాక రణ గ (గ్రంథములను కోధించి వానిలో? 
గావలసినవినయముల నిగ గృంధమువండుం జేర్చియు న్నాడు. గణిత 
కా మృ్మముందలి కఠినమైన అంకయోగవ్యవహార మలనునాడ (Permu- m7 
tations and Combinations) ఛందళ్యాష్ర్రునునకు సంబంధించి | 
నంలేవణుకు సర గ్కహీంచియున్నా (డు, విశేనముగం జకు ర్థాశ్వాస 
నును జూాడురడు, 

ఆప్పకఫీయ మెదాశ్వాసమలు కలది యని యిదివటుశ్తే చెప్పి | 
ఉ,థమాశ్వాసమునకు భా షాపరిచే ద మనియు, ద్వితీ అనం న్నాము 

ఆకా శ్వాసంబునకు వర్ల పరిచ్చేద మనియు, తృతీయాళ్వా సంబునకో 
ఇవి డఊాసపరిచ్చేద_ మనియు, చత్తుర్థా శ్వా సమునకు పద్య పరిచ్చేద 

మనియు కుంచమా శ్వాసమునక్రు సంధిప చే ద మనియు నామాంతర 
ములు, తత్సమ, దేశ్య, క్రి శ్రీయాపర్తిచేదంబు ల లనయుడ్డు చూండుపరిచ్చై 

అంబు _లింకను వ్రాసె సెద నని కవి మొదట, (౧. ౬౯) ప్ర 
గాని ' యేకారణముచేతనో యవి యెచ్చటను కానరోవు వానిని 

ఇవ్యాలమకమును పే. కవికి సవసానకాలము వొ ప్పించె నని తల(ఫవలసీ 

ఆమంన్నది. తత్సమ, దేశ్య ప్ర పృకరణము అప్పకవి బ్రా వా సియుం డినయెడల 

ps యోగకరము 
నది యాంధ్ర, భాహిచర్శిత్ర, కః మునకు మిక్కిలి 
ఇ ఆముండు సట పశ లేదు, ఇంక నొల్కొక్క యాళ్యా 

. 'సమునందలి కొన్నికొన్ని విశేషములం జూ జూజపెదము,. 

ప్రథమాశ్వాసము. మాప 

భావ. నాయికా చాయకులనుసటించియు, _ 
గతిం చి చియన్. విపులముగ ర్రోయన్నాడు. ఇందలి రి శన్హార్థలక్షణాలం 

కావున అప్పకవీయ మాం ధ్ర శీబ్దచింతొమణికి 

గృంథమునేందు ' లక్ష్యులకుణములను. సం గృహీంచుటకు 

డమ్కు అజవము మొదలయిన అన్య చేళభానలకు తా విచ్చినవాండు 

పృతిజ్ఞ చే"సిను 

| గుల్లో నాటకములు వ్రాయుచు నాయకునకు, సంస 
కకం శ్రాకృతమ్వు, చైక్యునకు కౌారనసేని 

ప్ర భేహాశ్వాసమునందుం " గవి. సంస్కృ 
: ఆా డవ భామలనుసతించియు, కావ్య భేదంబులనుగుజీంచియు, - రస 

అంధ ధ్ర భా పా ఛేదయులను. 

కార నీసమాలిక, శబ్దార్గదోవనీసమాలీక, భావసీసమాలిక్క శృం గారరస 
నీసమాలీక్క అన్నరసనీ సమాలిక, నాయకనిర్ణయ నీసమాలీక లనునట్లి 

నూలికలు కవియొక్క యసామాన్యసా హీత్యజ్ఞానమును వెల్లడి చేయు 

దున్న వి. "నూతనముగా as 'నభ్యసిరచువారికి పప చేయు 

టకు వీలుగ నుండుట. యివి నీసమాలికలుగ వాయయబుడ్ డినవి. ఇది 

వటుకు వడ్ భావ లనియః వాడుక, వీనికి " సంస్కృృలేము ఆంధ్రము 

కలీపి యప ప్పకవి అష్టఫాప. లని యనెను, ఈ విభాగములో. నప్పకవి, 

తనకాలమునందు ' వాడుకలో నున్న యిట్టి హిందీ, బంగాళీ, కన్న 

కాండు, కొన్న డవ్యాకరణము చ్రాయువారు అస్ట్ర ఫాహలలోనుండి 

ఆంధ్రమును తొలగించి, eres కన్న డమును ఉఊంచుకొన 

వలయుననియా, అజవముపా అరవము నుంచుకొనవలయు ననియు అప్ప 

కవి తాత్పర్యము. కాగోమిను. "నాటకములలో చేయే భాప. యొవళెవరికి 

నుపయోగింపవలసీనది' "చూపుటకు. నప యీ క్కిందిపద్యము శ్వానీ 

at 

నీ," క్షపణ జై నాదిక Hh " 

“'భామాజనులకును ద్రాక్ళత ౦బు శ్ 

"శీతి వె వైశ్య శద. ప్రభృతి ha land 
 లాదబాతుల సన శౌరనేని. 

ధీవర లుబ్జకాది- వినీచజాతుల ... 
మానవులకు నెల్ల మగధ భావ. 

మొగి విశావాసుర' ముఖ్యుల కెల్ల "బై - 
శాచికానామభాషాద్యయంపు 

“= గీ పతిత చండాల యవనాది పరమనీచ 
-. - జూతినరుల కప భ్ ౦ మౌ తెలుంగు 

| " క్వ వారకి నాం ధ్ర ంబు( జెప్పవలయు. 

“గావ్య నాటకముల, ల గోపి కాభుజం | [౧.౧7౬ 

ఈ పద్యమునుగూర్చి “కొంత ఆలో-చింపవలసీయున్న ది. 
సం స్కృ్భృల్తనాటకములలో భిన్న భిన్నపాత్ర, లకు భిన్న భిన్న భావులు 
వాడు చుండేదరు, రాజు మాటలోడుభి*న యొకటి, రాణి మాటలాడు 
నదె 'మటేయొకట్యి-రాహనే న్నేహిత్రుం డస, 'వీదూవకు(డు మాటలాడునది 
యింకో కటి, ' ఆ నియనుమా'ల ననుసరించి యప్పకోవి. యీపద్యమును 
వ్ర నెను. సహా డగుటచే అందు 6 ఆం భు” మొకటి: యొక్క 
వగాం' గలీడపెను, కాని యిందలినియమము “ లారథ ధ్ర కావ్యములకుం 
గాని” అంధ నాటకములక్రు( గాని “యెట్లు. 'పనికివచ్చును ? తెలు( 

స్కృతమ్ము నాయి 

తెలుయగువానికిం ఇలు 
భో వాడుట . పొసంపణా ? ._పొసంగదు, అప్పకవికాలమునందు, 

, వీథీనొటుకములు 'శప్ప. నాం భ్ ్రమనంధు .. కావ్యము లనందగు నాటక 
|.ములు. శేవు.. లం టి గ్రామ్యుము, . తెలుగులో నాటక వ ములు ర్రుయూనప్పుడు వేటువేజుజాతులక్టున్యు వేటు వేజువృత్తు je 



అప్పకవి 

బిం చువారికిని ఏరీ భావన యుపయోగింపవలయునో యది స్పన్హ ముగ 

చ్రాయక, 

గాని ఉపయోగము లేని యీపద్యమును వ్రాయుట, వింతగ నున్నది, 

నాటకాదులలోనిభావ.లనుగుణీంచి స్పన్మ్రమగ6 జెప్పకపోయి. 

నన్యు మ్రుచ్ళళా పూపదములన్వు అన్య దేశ భాషాపదములను జొతీ యములను 

వలయునప్పుడు కావ్యములలో నుపయోగింపనచ్చు నని ఇెప్పి యప్ప 
_ కవి పెద్దన తిమ్మన ధూర్జటిక వులపద్యముల నుదాహరించినా.డు ;_- 

దేశ భాసా గృంథములు పకల గ్ర కను భనం? నాలుగు 

పురుసార్గముల నిచ్చు నని యీ కవి వ్రాసిన యో కిందిపద్యము 

ఛాపాఫ్మానులు గమనింప6 దగినది! 

కక, ఆయా బేశమువారికి 

నాయా బెశంబుభాపు నమరినకావ్యం = 

బాయత స్రరుసారంబులC 

చాయక సనుకూట్సు దేవభావయపోలెన్, ) [౧. ౧౬౭. 

ఈకవికి శరా దృక వులయం దనూయ యుండెను, ఈతనియఫి 

ప్రాయ ప్రకారము _బ్రాహణులు తప్ప నితగులు పడ్యములు వెప్పం 

గూడదు | 

అప్పక వియమువంటి లక్షణ గృంథమునకో వసుచరి తృమ్కు 

హరిళ్చం దృనలో పాఖ్యా సములవంటి కావ్యరత్న ములలోనుండి యసం 

ఖ్యము లై నలక్ష్యుయులు దొరకియుండును. కాని యప్పకవి ఆ కూద 

కవులయెడనుండు ననూయయే యీ కావ్యములనుండి యాతని లక్ష్యుయు 

లీయకుండంటే సీనది.! ఇంత “పెద్దలకుణ గ ంథమునందు రామ రాజభూన 

ణునికావ్యములనుండి లక్ష్యములు లేకపోవుట యొకగొప్పవింత యే, 

ఇంతియకాదు, కవి మొదట కవిస్తుతిచేయునప్పుడు రామరాజభూవ. 

ణుని స్తుతింపకపోయగా నతనిమ _స్టకమును తన్ని నాయ డన్న అయంల 

రాజూ రామభద్ర, ద,కవిని, 

“ రామ రాజవిభూప,.ణరత్నఖచిత 
బారును _స్తకలాపొాది హారి వాక్య 

గారవము పెక్కు భంగుల గణనచేసి.) [౧ . వారే 

అనుపదములతో స్తుతించి రామరాజభూవుణుని నగొరవపటిచి 
నాడూ, 

సంస్కృత నాటక ములకు గాని తెలుసనాటకములకు౬ 

౧౨౯. 

వివ్షుచి త్తి తీయ మనుకావ్యమ కృన్ణ చేవరాయలచే వ్రా చవాయంబడ లే 

దనియు, డానిని పెద్దనయే వ్రాసె ననియు6. దనభావమును అప్పకవి 

యో కి ందిగద్యపద్యములచేం జ జుూాపినాదు $= 
క 

ఓవ, అది యె ట్లనిన గనియె ననవలనినభూ తార క్రియాపదై క 
వచనంబునందు వర్ష లోపము చేసి కనెనంట యని శ్రామ్యపదముగా 

వాగను ళాసనులు ప్రయోగించి! గాన నది సాధకము చేసికొని యాంధ్ర 

కినిశాపితామహు(డు కొనియె ననుటకు య గొనె నని చెశ ప్పె నవి యొవ్వి 

యనిన 

ఆదిపర్వము నడ, 

క, వనకన్యకయట ! జీనంట | 

వనమున గాంధరషమున వివాసాంబంట ! నం | 

దను గనెనంట! మజచితినంట ! 

విసంగూడునె యిట్టి భంగ విపరీతో కుల్ ౩. 

విస్తుదిత్తె తీయమునందు, 

“ఆ, పూని ముకుందునాజ్ఞ ( గను 

బొమునె కాంచి యజాండభాండముల్ 

వానను మిద బోవ నడు 

వం గొనెందన్నన నగృనిక్చల 

త్వాన చలక్వనిస్థ లె స 

మ స్టజగంబుల త్ 

గా నుతి కెక్కు_ సెన్యపతి 

కాంచనవే త్ర ము నాశ స్ట యిర'చెదక్ ) , 

ద్వితీయాశ్వాసము 2 రెండవయాశ్వాసమునం దక్షురముల 

యుచ్చారణనుగుటించియా, స్వరూపమును సుణీంచియు విఫులముగ 

వ్రాయబడినది, లసదుచ్చార ఇకును, శుద లేఖనమునరకును -గావలసిన 

నియమము లీందు శీ వీ నీయంబడినవి. ఆం,ద ద్ర, లేఖకులు తజు 

చుగా6 జేయునట్టి ప పృమాదముల నన్నిటిని శ, ర్ట దం గనిపటి వాని 

నన్నింటిని పద్దియు న్న్న డు. సాధారణ లేఖకులు వట్రువలు వ్రాయ 

వలసినచోట కిము క్రావడులును, కొమ్మ క్రావడులు వ్రాయవలసిన 

చోట వట్రువసుడులును వ్రాయుచుండుటగ గని యష్టాకోవి యివి 

వటు సునత" ఇని కాముక్రారలు అని తెలుపుటకు రెండునీ సములను 

a ఇక “ఫెట్క తప్పులను 'సవరించినాండు, “కుద్ధాంధ్ర 

లిపులు, వీనికి లేఖనక్ర, క మము అనుశీర్షీ క్కి కింద అర్చులరాపమలను, 

1, తృతీయా శ్వాసనునం దొక పడ్యము (౨౭ ౭) వసుచది ల్, మునందుండి యీూాయయణబడినది. కాని యది అప్పకవి స్వయముగ నుదొసహారించి, 

నది కాదు. * లక్షుణావిలాసమువారు తెలీయక కొన్ని OIE AO వ్రాసినారు, అవియును వివరించెద ” నని యుపోదాతము వ్రాసి లక్ ఇ 

విలాసమువారు పడ్డతేప్పును దిద్ది యు న్నాండు. కావున సప్పకచి రామళాజభూమణుని గ్ర apn లాను. లీయ లే దనియే కలా 

యు pA 

ఈపద్య మిప్పటిభారతమునం చాదిపర్యమునం గానరాదు. పిల్ల లని పినవీరభ దృ ద రచిత మెన * DP ) అనబడు 

wun నాల pr నున్నది. 

౧౬ 



౩౦ 

కాల్లులరూపంబులను స్వరగుణిత ములను విడివిడిగా వ్రాసి చూపినాడు, 

కాని లేఖల కప్పకవి వ్రాసీనయక్షురములయాకారములు "తెలియ 

నందున ఈరూపము లొకొ్యక్కుపృతిలో నొక్కొాక్కావిధముగ 
నున్నవి. అప్పకవి యెట్లు వ్రాసెనో కనుగొనుట కప్పకవినా6టి పృతి 

గాని తరువాత ఆవ వ్రాయంబడిన సతి గాని దొరక 

వ "లెను, అప్పుడు గాని అప్పకచియిచ్చినలిప యిట్టది యని తెలీయరాదు, 

ఈ చృుకరణమునందు కెఫ కేఫజికారసంబంధ మైన  వీసమాలీకలున్సు పట్టిక 

లఎను మిక్కిలి పెద్దవి, అవి కవియొక్క_ శ ధనకును పరి శేమమునకును 
గెక్పునూచకములు, ఈతనికి( బూర్వులైన తాళ్ళ పాక చిన్నయ్య 

_ చఊచవంందలయినవారు శీఫజకారములజావితా ma నింకను ళ్ ధించి 

జత డు ట్ల త్రవి చేళ్చిను. 

అప్పకవి శీఫజకార ములనుగుణించి మిక్కిలి పట్టుదలగల 

ఇూా౭డు. యతిస్తానమందు6 గాని, చొసస్టానమందు. గాని మజుచి 

. మమైనను శేఫ జకారములకు మైత్రి చేయ(/గూడ దని యీతని యఖి 

 చ్యూయము (౨, ౨౨౯-౨౩౯. శెఫ అకారములపట్టిక యేర్బ్చబుచు 

తలో నప్పకవి యేమార్గము నవలంబించెనో స్పస్థముగ వ్రాయ లేదు, 

కాని యొకానొక తెలుంళబ్దమందలి “రి అను అకురము శేసమా 

అఅకారమా యని సంశయము వచ్చినప్పు డది శ్రేఫ మని కాని ఆకార 

ముని కాని నిశ్చృయించుటకు నిచ్చి నలక్యు ములవలన మనము కొంత 

వలరు నూహ్ పింపవచ్చును, తౌను ప్ర్యమాణముగం దిసికొనందల6చు 

కొన్న గ్రంథములలో సంస్కృృతేప పదములందలిశేఫముతోం శాస 

_ యందు. గాని యతియందుం గాని మతిం జెందిన “రి” అను po 

రము శరేసము అని మొదట శేఫ ఫముల "నేలుకొ నెను, 

ఉ౨కారము లనెను, సంస్కృతపదాంతర్లత మైన “రి కారముతో 

-నెన్నండును (తాను శోధించిన) (గ్రంథములలో మైల్సిం జెందని 
వన్నియు జకారము లెను, ఒకప్పుడు జ కఫ ఫముతోను, మజీయొకప్పుడు. 

._ అఅకారముతోను (పైని చెప్పినరీతిని విడందీసిన . ేఫజకారములతో 
ల నని యర్థము) మై మైతి, 6 జెందినవానికి నుభయరూప ము లున్న వనెను, 
ఇట్లు ళ్ అకారనిర్ల యము చేసి మరల శేష ఆకార ములకు6 Pal 

క నులు మైత్రి యొప్పకే దని చెప్పుట అన్య్యాన్యా శ్ర ఫే యస్తే బాత్యా 

ణా సము కాదా? అది య ట్టుం డె. ఈ శెండువర్ల ములకును ఫ్రా పూర్వ 
నేకభరణదక్ను, దకు,జామాతృధాతృ ప (ప్ర,భమవిశాలనేతృప్ర, కాశాయ . 
బరీ శ్రీరుఖ ప, న్తూయమా సకుభశీల్వ * x x x 
వాసవరశ్నా వారిజ నాభ, 

ముక ప్పుడు భిన్నోచ్చారణ. ముండినను లేకపోయినను. అప్పకవి 

కాలమునా.టిశే యది లోపించి యీ లెండువర్తములక్రును ఒక్కటియే 

ఆకువచ్చారణ ముండే ననుట స్పష్టము. అప్పకవి. వీనిని విభజించుటకు 

న్లింతకన్టపడుటయే యిందులకు సాత్యుము, సమానో చ్చారణముగల 

యమూ యక్న్షుర ములకు . మైత్రి త్రీ యుండవచ్చును ; 5 అనలా ప్రాస ససలము 
Se 

లలో నిదె - రేఫ: మని ఇది అకార. మని కాని ఆలోచింష 

“ నకశ్చ్రైవజలే. దని కవిజవాళశ శ్రీయాది గృంథకారులయభి ప్రాయ. మైనం | 
న. ధున చానిని ఖండించుట కప్పకవి కింత పరి,ళ (శ్రమ చేయవలసివచ్చినది 

SS  అమరచ్వరూపనిక్ష నిరయ' మెనళరువాత నీయాశ్వాసమందు నాగ 

™ మూదుల ననుసరించి అకరలీజమలు, చానీలింగములు వానిని బూజ 
+ Sy 

wee se క 

మిగిలినవానిని చియు 6 

గోవింద్య ముకుంద ' నమ నే. నమ నే 

' నిచ్చెను, న 

అప్ప కని 

చేయువిధము మొద లయినవివయ ములు చెప్పంబటినవి, చివర సారస్వ 

తౌవ.ధము లని రెండు మూండు మందులు ఇజస్పృుంబడినవి, అందులో 

నొకమందు తినిన * నూ క్తులు ఘటించు”, లెండవమందు తినిన 

6 గడియ కొకపద్యశతకంబు నుడువు *సామర్హ సమము కలుగును. మూండవ 

మందు తినిన *వానినాలుకను గాంపురం బుండు నలువచెలువ ” 
(౪౨౯-౩౧) 

తృతీయాశ్వాసము :-- మూండవయాళ్వ్వాసము యతి ప్రాసము 

లకు సంబంధించినది. ఈ పృకరణమునందును అప్పకవి ప్రూర్యలక్యుము 

లను ఎక్కు_వగ( బరికోధించ్చి వూర్యలకుణబే_త్తలకంచు నెక్కు_డుపని 

చేసియున్నా(డు, భీమకవి పదియకులు చెప్పినాండు. అనంతా 
మాత్యుC డిరువది చెప్పెను. అటుమీ(దం గొందటబు కవులు యతుల 

నిరువదియేడువి ఫౌగములుగ6 జేసిరి, అప్పకవి నలువదియొక్క విధము 
'లె నయతులను చెప్పెను (౭, so)! ఇట్లు యతులసంఖ్య ్చెద్రి (గిన 

దనంగా. ల్ త్రయతులు తెచ్చి పెట్టయబడన వని కాదు. పూర్వుకవులచేం 

జేయంబడినపెద్దవిఖభాగ ములలో 6 బరకవు లీంకను సూకత్ష్మేము లె నవిభేద 

ములను కనిపట్టి రని యర్షము, సంస్కృత సాహా త్య వాజ్వయమునందు 

లాను. Ss " అహ్మకవిచే ని టై యలంకా ముల సంఖ్య సినదేన వనర నూన మనది, అప్పకవి ( 

జెప్పంబడిన 6౧ యశులలో స్వరయతులు ౭, వ్యంజనయతులు ౨౧, 

ఉభయయతులు ౧౨, ప్రాసయతి ౧ అప్పకవి చెప్పిన ప్రాసములు 

పదు నేడువిధంబులు. 

be ల! — నాలుగవ యాశాషసమునందు ఛందం 

బులలక్షుణములు వివరింపబడినవి. చిత త్రబంధగర్భక విత్వమునుసతీం 

గొంత యిందు. జెప్పంబడియున్నది. 

ద యాశ్వాసమునందు 

పడ్యముల నల్లువా 

రీభాగమును చక్క వల్లి ంచుచుందురు, 

గడ్యమునుగటిం చి యొకని కేసును కలదు, అప్పకవి యిందు రెండు 

విధము లయిన గద్యములను hie రాడు. 

'శెండవది వ్యవహార భామలో వా వ కా కవి న 
గద్యమున క్రీ క్రీ క్రి శ్రీందియుదాహరణ మిచ్చినాండు ౩ 

4 శ్రి విలాసి నీవక్షోరుహద్య యగ రిదుర్ల సరా్వ్వధ్యత, పద, పో 

నందగోప పనందన, 
కరుణాలవాల, కాంచనచేల్య భుజం ద See వ్ _రరమణపరాయణ, 

నమ స్టే 

నా'గారిస్యం దన్క 

ఇర రెండవ విధ మైన లా. క్ర (కింది యజిదానార గణము 

4 ట్రీ, వృ శ్రసంఖ్యా ప ప్రత్యయ న మన6గాను ఇప్పుదు. 
యెన్ని సమవృత్తములు పుట్టినవి అని ఆడిగితేను -సరి చె ప్పెడివిధమ్యు 
వారు ప కడిగలేను. అన్నిసరువులు  అడ్డవరుసగాను . 



చ్రాసీ వాటి కిందను ఒకటి మొదలుగాను యినుమడించుచు లెక్కలు 

వరుసవెంబడిన్ని కడకు బడలాను చాసీ తుడలెక్క_లు యినునుడించి 

చేను యెన్ని ఆయెను అన్ని సమవృత్తములు ఆఛందమునందు బుట్టి 

నవి అని ఇెప్పెటిది.1% [౧౩౫ 

ఈళిండవవిధ మెన గద్నుము తేఖక ప మాదమున నిటు వాయ 

బడిన దనుక్రొనుటకు వీలు లేదు. ఎందుల కనగా నిట్టిటీక లన్నియు 

నొక్క_విధముగ నుండుట యు, నితేరవచనము లన్నియు 'సలకుణయుగ 

నుండుటయు నొక్క పృతిలోచే కానవచ్చుచున్నది. లేఖకప్రమాది 

మెనచో నన్నివచనములయందు నొక్క_దోన మే కానిపీంపవలయును 

గడా! అట్లు కానిపింపదు కావున నిది సృమాదజనితము కాదనియు, 

బుద్ద్గిప్రార్వక మే యనియు. దోంచుచున్నది. 

పంచమాళ్వాసము విలా అయిదవయాళ్వాసమునందు 'సంధివిషయ 

మోయంబడినది,. కవి చతుర్ధాశ్వాసముతో ఛందోవిపషయమును పూర్తీ 

చేసీ పంచమాశ్వాసముననుండి వ్యాక రణనివహయ మును ప్రారంభించి. 

ఇందు గళలను ద్రుత, పృక్ళృతికములను కనుంగొనుటకై నాడు, 

యాయంబడిన పద్యములు విద్యార్థులకు చెంతేయు నుపయోగకర ములు. 

సంస్కృరయునందు శకంధ్వాది ? గణమునకు( బరరూపను. 

ఇెప్పంబడినది- అదియే 'తెలుంసలోనిసంధికి . మూల మని యప్పకవి 

యొక్క యభి ప్రాయముగC గానవచ్చుచున్నది. ఆతం డిట్లు వ్రాసి 

యున్నాండు వస్తున 

“క, అరయ శకంధ్వాదిషు యః 

పరరూపము వాచ్య మనుచు! 

వరరుచివాక్యముక లిమిని 

పరయాపమె వికృతి “గానంబడు స్వర సంధిన్, 9 (24 30, 

య క్మియలో నక్ొ 

ఇతరవ్యాకరణములమత మున ప్రథమ పురుసేకారసంధి చెక 

ల్చీక మైనను ఆం, భృశోబ్దదింతొమణిలోని * నిత్య ననుత్తనమస్రరువ. 

శ్రియా స్వతః? అనున్ఫూ త్రమునుబట్టి, (పృభమమధ్యమ ప్రురుపుముల 

యికారమునకుంపహాడ సంధి నిత్య మని "చెప్పుచు నప్పకని ఈ నాథుని 

యంళటి ప్రానూణికకవినిగూడ ని ట్లా కేపించియున్నాండు న 

ల న లా లయం ఆ 

1. ఇది చాచ్యలిజఖ్సిక ఫు _స్టక 

వ్రాయంబడినదె. ఇటీవల ఆప్పకవియము అచ్చువేసినవారు పే 

భాండాగారమునందలీ. ౧౩-౩3-౨ అనగ ర్తుగల 

"పి వచనమును సలకుణముగ. దిద్దియే యచ్చువేసినారు. కావున ఈవచనన. 

ఆంత 

ఈక, విరచింఇెను క్రనాథుండు2 

_ ధరణిని శృంగారవైపధంబునం * గూర్చుం 

డిరి యొండొరు” నని కానక 

పరఫురుప. క్రియల (బృకృతి భావము కలదే 23 es ౬ఒ'రిం 

సంధిపరి చ్భేదమునం దాంధ్రశబ్దచింతామణిలో నప్పకవి 

పాఠానుసారము “ నువ్చూతో హ ల్యథర్వళాచార్యను తాత్ * అను 

నూ త్రము కలదు, కాని అహోబలునిపొఠమునందును ఇటీవల నచ్చు 

పడిన బాలసర స్వతులపాఠమునందును ఈపాకము కానరాదు. 

ఆం ధృశేబ్దబింతామణియందు “సర్వత్రా జ్వత్ కార్యం క్లేయం 

యస్య ద్రుత ప్రృకృతిశభ్యః ) అని యొకన్యూ త్రము కలదు, 6 ద్రుతము 

నకు. బరముగ వచ్చినయకారమునథు నంతటను అచ్చువ లె€ గార్య 

మని యెజు6గునది * . 

అని దీని కర్ణము. దీనినిబట్టి చూడంగా నీనూ తృ కారునినముత 

నున అంక మొదట se మున్న త. అది దు, త 

సృకృతికములకుC బర ముగా వచ్చినప్పుడు iti at లే 

అచ్చుగ (అనయా రయ ) వచ్చిన * అ” గ్య్కయి)” వచ్చిన * ఇగ 

ఇత్యాది ) చనెంచవలయు ననియు, స్పస్థ ముగ దేలుచున్నది, కాని యయా 

మత మప్పకవికి నివ్హము లేనందున శాత డీనూతృము నిట్లు తెనింగించి 

యున్నాడు: ఎలా 

ఉఊ. “ఆరయ వైక్ళతో కులం బదాదులయందు యకార ముండ జా 

తీరున? బలు. వ్రాయి గణుతింపయ న చ్చగు దానిడాపలకొ 

నీరజనాభ!$ీ నాంతములు నిల్చిన నచ్చటం బ్రాణసంధి చె 

న్నారు నితండు వై ద్యవసుధాధివు క్రీ ru నీ. డనన్., ” 

[A జః 

(క. "నేం, ల) 

అప్పనపల్లి — ౧ తూర్చుగోదాపరిజిల్లా రాజోలు 

తాలూకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౭౮౧ (౧౯౩౧). 

2, చిత్తూరుజిల్లా, ఫుంంనూరు తాలూకా 

యందలి జమాక్ దారా గామము, జనసంఖ్య ౯౫3 (౧౯౩౧). 

(గ్రంథమునుండి యున్నది యున్నట్టు ఎత్తి 

యొక్క మూలస్వరూప పము చూడవలయు నన్న మిక్కిలి ఫురొతనములై న లిఖిత ప్క ప,తులు తాటాకు గ (గృంథములును చూడవలయును, తాటాకు. 

సతు లన్ని ంటిలోను ఈ టీక లన్నియు గ్రామ్యభావలో నే వ్రాయంబడి డినట్లు న ఆంధ ధృసాహిత్యపరివ త్తువారి సంగ్రవా 

ల్ కొటాకు గ గ్రంథ మొకటియ్యు మ. రా. శ్రీ es 'రానముమూ క్రిగారియొద్ద నున్నది యొకటియు6 జూచితిని, దానిలో “టీక? 

ఆనంబడిన పత. లన్నియు. (గ్రామ్యములుగను, ఇతరవచనములం సల టు నున్నవి. తౌ మింకను హ్ జూ-చితి 

మనియు నన్నిటిలో నిట్ట యున్న దనియు (శ్రి రానుమార్తిగారు చెప్పినారు. 

2. బలభిద్వహ్ని పళేత రాజనరుణుల్ పర్యుత్సుకత్వంబు సం, ధిలం గూర్చుండిరి యొండొరుం గదిసి న ౦ దత్సటేశంబున 

న్న నాళీక మృణాళ నాళలతికా సవ్య ప్ర,ణాలీమిళ, ల్ల లనాలాషకథా సుధానుభవలీలాలోలచేత స్కు లె. [నైపధము, 3, ౭౮ 



౧౧౨౫౨ 

అప్పనరామునిలంక __ తూర్పుగోదావరిజిల్లా 
'రాజోలుతాలూకాయందలి గ్రానుము, జనస సంఖ్య, ౧౭౮౪౮ (౧౯౩ ౧): 

అప స్స న్న్న దెరపాలెం ___ విశాఘపట్టణముజిల్లా, 

గాల్లాండతాలూకాయందలి జమికొదారీ గ్రామము, జనస సంఖ్య ౧౭౫ 

( ౧౯౩౧ ). 

అప్పన్న దొరవలన__ విశాఘపట్టణముజిల్లా పార్వతీ 
పురము కాలూ కాయందలీ జమోక చారీ గ్రా గామము, జనసంఖ్య ౬౨౫౧౮ 

(౧౯౩౧). 

అప్ప న్న వలన ___ విశాఘపట్టణముజిల్లా చీపురుపల్లి 
"తాలూకాయందలి జమికాదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౯౬, 

ఆ సా నూ ౦ భోం పు ర అ 

-కాయందలి జమిక్చారీ గ్రానుము, జనసంఖ్య ౧౬౬. 

నెల్లూరుజిల్లా క నిగిరిత"లూ 

ల స్స చ బా లెం ఎ విశాఘపట్టణఇముజిల్లా వీరవల్లి 

అపాన జసోొకాదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౨౦ (౧౯౩౧). 

అన్నయదీశ్రీశులు —_ దకశ్నీణదేశమున నిటీవలీకాల 

మున వెలసిన సంస్కతపండితుల కెల్ల శిరోవతం సము, సుప్రనీద్ధ 
కబియు, భాషాపోవపండు నగు శ్రికృవ్ణ దేవరాయల యాస్తానము 
నందలి పేరున: "కక్కిన యెనమం డు, పండితులలో నొక డయిన 

వకుస్థ ఎలాచార్యునిత నూభవుం 

6౫ _త్తరార్మా_టుజిల్లాయందలి అడయపలమునివా సి, వకుస్థ్సలా 

ఇచార్యునికి ఆచార్యదీకీతు6 డని నామాంతరము కలదు, ఈయాచార్య 
ఉ్కశులు రాయలగొరవాదరములను చూజగొన్నవాండు, పృ ప తీతి నను 

సరించి రంగ రాజాధ్వరికి చాలకాలమువటుకును స సంతానభొగ్యయు 'లేక' 
పోయెను. తుద కతనికి శివునివర పృసాదమున నొకళికువు కలీగను, 
ఈతండే ఆచిరకాలమున చేరు Erde గాంచిన అప్పయదీక్ని 
తులు,” _అప్పయదీక్షీతుల బాల్యకాలపుగాథ ల నేకములు కలవు, 

వీనిలో చాలభాగము శ్రీ, కంచి కామకోటిపీఠాధిపతుల ప్రాపున 
_ రింకపంబడు  ఆర్యధర్మ ) మను ప (త్రీకయందు ప ప,కటెంపయుడి జ 

కాలనిర్ల యము : Jaen ఆప్పయదీక్నీతుల జనన కాలము మనకు 
'స్పజ్ర్రమగం చెలీయదు, కాని యాత డున్న కాలమును కొంచె మించు 
మిం-చుగ సరిగ నే నిర్ణయింపవచ్చును, ఇటీవల కొన్ని సంవత్సరముల 
కిందట అప్పయదీక్షీతవంశజు య డగు శివానందయో స్వవంళమునం. 39. 

జరంపరాగతముగ వచ్చు గాథలను సంకలీతము చేసి వానిసాయమున 
ద చియించిన “ దీక్షీతచారీ త (త్రము ”న అప్పయదీక్షీకులకాలమును. నిర్ణ 
యించియాన్నా (డు, 

a రంగరాజాధ్యరికుమారు డు; 

వాటు. (ప్రృముఖుండుగ నుం డెను, 

ప్రచు 

కారకు డని చెప్పుదురు, 

దీక్షీతులు 

చెను, మటీయొక్క_వివుయము, 

క కయినను అప్పయదీక్షీతుల సరియైన 
జన్మ కాలము లభింప లేదు. అందువలన నష్ట్హజాతకప ద్ధతి నాధారము 
చీసికాని. ఆయన _ అప్పయదీక్షి తులజాతకము వేచెను; రద్విధమున 
ఆయన త్ర శ ౧౫౩ లే జననకాలముగ నిర్ణయిం. 

చెను. ఇట చూాపినది ఆయనవేసిన 
చ | | గరా (సృకారము అప్పయదీక్నీ తులజాత 

కాం కము. ఇంతవట కిదియే దీకీతుల 

సరియెన జన కాల మని పండితుల 

భావన, అప్పయదీజీతుల సోదర | మాంది 

ప్యాత్రు ల డయిన నీలకంఠగీక్నీ తులు 

ల | శన “నివలీలార్ల వముినందు క ద్యా 

ర్య బు సప్తతిం ఛొాష్య సమాః) అను శోక 

మనం దప్పయదీక్షీ తులు డెబ్బది రెండుసం వత్సర ములు జీవించినట్లు 

తెలిపియున్నా (డు, చిదంబరమున నున్న కాలమున తనింక గొంత 

కాలమునకు మరణించు ననంగ అప్పయదీక్షీతులే “ వయాంసీ మమ 
సప్పశే రుపరి నైవ భోగే స్ప వో ) అని చెప్పినట్లు సృతీతి, సూర్యో క్త 

విషయముల యాధారమున దీశ్షీతులు తీ శభ, ౧4౪-౧౬౨౬ లకు 

సశ శు 

నదుము నుండినట్లు పండితులు Mais కాని యిది 

సరియైనది కా దని తో యయచున్నడి, 

అప్ప యదీక్షీ తులు 'తౌను రచియించిన 6 యాదవాభ్యుదయ 
వ్యాఖ్యానము ? నవతారికయందు చినతిమునృపతి తన కాళ (శ్రాయుండుగ 
తెలిపినాండు, ఈచినతిముభూపాలుండు శీ స se ౧౫౧౫౦ ల 
నడుమ దక్షిణ దేశమునకు ప్రతినిధిపాలన్యగ నుండెను. జీలూరి 
చినబొమ నాయకు (డు దీక్షీతుల నాదరించిన మలీయొక ప పృభువు. 
ఈతని వ్రోత్సాహముననే దీక్షీతులు “ రివార్క_మణిదీపిక ౩౫ ను రచి 
యించెను. శీ క ౧౫౮౦ ప్రాంతమున దినబొమ నాయక్ర,డు 

డీ శ. ౧౫౮౫న రాజ 
మునకు నల్ళిన నాలు పాప ed దీక్షీతులు * విధిరసా 
యని”, ఈ కువలయానందము "లను చేయించెను. “ కల్పతరుపరి 
మళము ను. దీక్షీతులు రచియించినకాలమున ఆయ నకోరీకమి(ద “ 
ఆయనకు ఫుణ్యముగ చిన బొమ్మ నాయకుండు. అడయపలమునందు 
కాలకంశేళ్వ రాలయమును గటిం చెను,  అప్పయదీకీ తులవివాసామునక్షు 
పాండ్యరా జగ మధుర దం (ద శేఖరుండు (౧4౪౨ వాంతము 9 
కారకు డనియు ప సృలీతి, అదికాక, పరిమళేమును రచియించుటకు తంజా 
వూరినూోయక ప ప్రభేవుల సు (ప్కనీద్ధ ప్కధాని యయిన గోవిందదీశీతులు 

కరే అప్పయదిక్షి తుల కడపటి 
గం థము, ౧౬౦౫ నకు బిదప గోవిందదీక్షీతులు జీవించియుండ 
లేదు. అడయకపలముశాసనమున నుదాహరింపయిడినరీతిన్ని అప్పయ 

బూర్వ మాగ (గృంథభమును రచియిం 

రఫగం శాధర క రయయిన జగ 
న్నాథప పండితుండు సాజవానుపాదుషా (క్రీ కీ, కృ ౧౬౨౮ ౧౬ ) 
కాళి తుండు, జగచ్చాధపండికునితం డ్రి పేరుభట్టు ఖిండదేవుల 
ha ద్ద మీమాంసా శ్వా స్త్రము నభ్యసించెను, ఖండదేవు(డు తన  క్షాస్తు 
భము. న అప్పయదీక్షీతులు శ్రేష్టలయిన మోమాం'సకులలో నొక . 

౧9 నకు 

| డని వచించినా(డు. ఈవిమయముల కా! గమనించి చూచినచో 



దీక్షీతుల జీవితకాల మని చెప్పబడు ౧౪ - ౧౬౨౬ సరియయినది 
కా దని సిద్దాంత మగుచున్నది. ఒకచాటుశ్లోకమునందలి J విక్ళమే 
భూతలం ప్రాష్య విజయే స్వర్ష మాయయా ? అనుదానియర్లమును 
పూర్యో క్షవినయములత్రోో సమన్వయించి చూచినయెడల, అప్పయ 
దీక్షీతులు శ్రీః శ ౧౨౦ (విక్రమ ఎలో ఫుట్టయుండునని, ౧4౯౨ 
(విజయ లో ౫తించియుండు నని యూహీంప(దగియున్న ది, 

జీవితము 3 అప్పయదీవీ తుల చిన్న నాంటి వృత్తాంతములు 
విశ్వాసపా తము లయినవీ తెలీయరావు, ఇంకను చిన్న వాడుగ 
నుండంగ నే దీక్నీతుల పేరు (చతిస్థ లెల్ల కడల వ్యాపించినవి. ఈ కారణ 
మున మవోపండికుండు సత్యమంగలము రత్న ఖేట ,క్రినివాసదీవీ తులు 
అప్పయదీక్షీ తులకు దన కూతురు మంగ ళీ నాయకి నిచ్చి వినాహము 
చేసెను. దీక్షీతుల కామెయందు తనయు ల'చేకులు కలిగిరి ; కాని 
కొ డుకులలో నొక్క 6డును తం డయంతటివాండు కాలే దని సృతీతి, 

అంతియకాక వారిలో వా రెల్ల ప్పుడు చేదోవివయమునం గలహీంచు 
వారు. అప్పయదీక్షీతులు తనకడపటిదశలో తనయా చీలోం గొంత 
రధమును నోదరపౌ త్తు డయిన నీలకంధదికీతుల కియ్యందలంచి 

నపుడు కొడుకు లంగీకరింపనె రని, అందుమో6ద దిక్షికులు కుపితు(డే 

కొడుకుల నందజను మూరులు కావలె నని శపించె నని చెప్పుదురు, 

దీకీతులయా సీ ఆయనకొడుకులక చెందినను, ఆయన యాశీస్పులు 

మాత్రము నీలకంఠునశే చెందినట్లు కన్పట్టును. 

మును అప్పయదీక్ష్నీతులు చిదంబరమునం గడపి తుద కచ్చటనే కాల 
ధర్మము నొందెను ఆయన అచ్చటనుండిన తన కడపటి దినములలో 

నీ క్పిందిశ్లో కమును 'జెప్పె నని వాడుక : 
ఈ చిదంబర మిదం పురం (సృథిత మేవ పుణ్యస్థలం, 

వయాంసి మమ స్పప్పతే రుపరీ నైవ భోగే స్పృవి.” 

దీక్షితకృత గృ ంభములు :--- అప్పయదీకీ తులు శతాధిక, గంథ 
కర్త యని, సంస్కృత సాహిత్య మున న్యాయ, ముత, వాజ్మాయములక్రు 

సంబంధించిన బ్రుంథము లత(డు రచియించిన వన్నియు6 గలసి ౧౦౮ 

కల వని చెప్పుదురు. తత్కృత గృంథము లే వన 1 

అదె (త వేదాంతము 3 ౧. పరిమళము. అమలానందుని కల్పతరువు 

మింది వ్యాఖ్యానము; ౨. సిద్ధాంత లేశసం గ్రహము _ 

స్వతీం త్స గృంథము ; వ చ్యాయరమోామణి — శంకర 

భాన్యుము నాధారపజుదుకొని రచియించిన 

గృంథము ; మొదటిపరిచ్భేదమునకుమా శ్ర, మే దొరకినది; 

స్వత రత 

చేవ వేదాంతము :-- ౪. శివార్క_ మణిదీపిక. ,శ్రీకంకభాన్యము 

మీది వ్యాఖ్యానము ; Ue శిఖిరిణీవాల ; ౬ శిఖరిణీమాలా 

వ్యాఖ్య 5 ౭. ఆనందలహరి; ౮, _ఆనందలహరీవ్యాఖ్య ; 

తనజీవితావసాన కాల 

౧౩౩ 

తే వగృంథములు — ౧౦, భస్మవాదావలీ ; 

చంద్రిక 5 

ధ్యానపద్ధతి ; ౧౯. శివవూజావిధి 5 ౧౫. విరశె వము ; 

౧౧. శివార్చనా 
౧౨. శివార్చ నాచంద్రికావ్యాఖ్య ; ౧౫౨ శివ 

విశిష్టైద్వెతము :-._౧౬. న్యాయమంజరి; ౧౭, నయమయూఖమాలీక; 

దై ప్రతేయ — ౧౮, 'న్యాయముక్తావలీ 9 ౧౯, న్యాయముక్తావలీ 

5% 
విశిప్లాదె తఖిండనము ;--- ౨౦. రామానుజ శృం గళంగము ; 

దై సతమత ఖండనము : ౨౧. మధ్వతం త్రృముఖమక్షనము $ ౨౨, 
మధ్వతం త్ర, ముఖమర్ష న వ్యాఖ్య ; 

మీమాంస : ౨౩. విధిరసాయనము $ ౨౦, విధిరసాయనవ్యాఖ్య ; 
౨౫. ఉపక్పమ పరాకృమము; ౨౬ నతు. తృవాదావలి ; లో 
౨౭. చ్మితృ్కపటమను ; ౨౮. మయూఖావలీ ; ౨౯. అధికరణ 

కుంచిక ; 

అలంకారము :-- 30. కువలయానందము 5 3౧. లకు కావలి ; 

3౨. చిత్రమామాంస$ 33, వృష్తివార్తికము) కరో, వృత్తి. 
వా_ర్రిక వ్యాఖ్య ; 

వ్యాకరణము : 3౫, నత త్ర వాదావలీ ; 

నిఘంటువు = 5౬. నామమాల; 3౭, నామమాలావ్యాఖ్య ; 3౮. 

శబ్ద పృకాళము ; 

కావ్యము :-- రా యాదవాభ్యుదయవ్యాఖ్య ; ఈ0, పాదుకా 
సహ ్సృవ్యాఖ్య ; రో౧. రామాయణ తాత్చర్యసం గృహము ; 

ర, రామాయణ శతత్సర్య సంగ్రృహవ్యాఖ్య ; 'ఈ39, ఫారత 

తాత్పర్యసం గృహము; రల, భారతే తాత్పర్య సంగృవా 

వ్యాఖ్య; ౪౫, హరీవంశసార చరితవ్యాఖ్య ; రో౬, దశ 
పను రో౭, హంససం దేళవ్యాఖ్య 

స్లోతృములు :--- రరా, |బృహతర్క__స్థవము 3 లో బృాహతర్క 

'స్తవవ్యాఖ్య$ ౫౦. వరదరాజ సవము 5 ౫౧. వరద రౌొజస్టవ 

వ్యాఖ్య $ ౫౨. పంచరత్న స్ట్వవము 5; ౫3, పంచరత్న సవ 
వ్యాఖ్య ; ౫౪. ఆదిత్య స్థవరత్నము 5 ౫, ఆదిత్య _స్తవరత్న 

వ్యాఖ్య ; Ue. చం దృక లాస్తుతి 5 Ye చం దృక లాస్తుతి 

వ్యాఖ్య $ ౫౮. గంగాధరాస్థకము 5 ౫౯, భ క్తి శతకము ; 
౬౦. హరిహరస్పుతి ; ౬౧. కృన్ణధ్యానపద్ధతి ; ౬౨+ అపీత 
కుచాంబౌ స్తవము; ౬౩. ళివమహీమకారిక ఏ ౬౦ి. నిగ, 

హాష్ట్రకము 5; ౬౫ ఆతార్పణ స్తుతి; ౬౬. మానసోల్లాసము 3 
౬౭, శివకర్లామృతము 5 ౬౮, శివక ర్లామృత వ్యాఖ్య ; 

ఇతేర గృంథములు === ౬౯ రత్న తృ యపరీక్ను ; ౭౦, రత్న తృయ 

పరీకావ్యాఖ్య 5 ౭౧. ఈశవిలాసము ౩ ౭౨, వాసు దేవత్తత్త్ సము, 



౧౨౮ 

దీక్షీతవిరచితము లగు నితర గ్రంథముల నామములు మనకు 

డలియవు. 

పూర్యోోదాహృతము లయిన |గృంథముల ననుసరించి చూడంగా. 
సంస్కృతే వాజ్య యమునందును . 

అప్పయదీక్షీకు లెట్టిస్టానము నలంకరించినది మనము నిశ్చయింప వీలగు. 

శివోత్క్లర్ల సేయుచు జె వధర ము నుగ్గడించుచు అప్పయ 
మ ఏ = ౧ 

దీషీతు లేక్కగంఖములు రచియించియున్నను, అత (డు ఆము చిన 

తత్త్వమును, అతని తే త్త కలక్యుమును శ్రీ శేంకర భగవ త్పాదులచెతం 
ఇత(డు రచియించిన గ్రంథముల 

హీందూతే త్త వ్రశౌ(్రమునందున్వు 

బ తిపాదెతమెన శుదాటబె సరే మే, 
బలే ౬... ౧ ఈ 

లోని కల్లం గడు శ్రేష్ట మయినది పరిమళము, 

న్యా ర్స భావ్యుమునకు వాచస్పతిమి శ్రుండు రచియించిన వ్యాఖ్యానము 

భామశిమోొ(దను అమలానందుండు శ్రా సిన కల్పతరు వను వ్యాఖ్యకు 

ఈపరిమళము టీక. సంస్కృృతమునందలి పెక్కు, టీకా వ్యాఖ్యాన 
(గ్రృంథములవలెనే పరిమళమును. స్వతంత్శగృంథము. ఇందు వాచ 

శ్రీళాం కర బ్రహ 

స్పతి ప్రతిపాదించి విపులీకరించిన శంకరాదై్వతమునే అప్పయదీక్నీ 

తులు రన యావచ్చ క్తి ని వినియోగించి సమర్థిం చెను. పదు నెనిమిదన 

స శతాబ్లిని విలసిల్లిన గాడజేదాంతులలో నొకం డన (బ్రహ్హానందస ర 

స్వతి న వెలసిన యబభె దై (తులలో శ్ర గ స్రగణ్యుయు. 

ఇతండే అదై ్యళ వేదాంతమునకు మూల_స్టంఫభాయమాను లయిన యదు 

గురలో అప్పయదీక్షితుం డొకం డని తన సిద్ధాంత బిందు టీకయందు 

పేరొ,.నిగా(డు. 

వేదాంతళా(స్త్ర్రమునం దనకుం గల యసమాన పాండితీవి శేవ 

మును స్పష్తీకరించుటకయి అప్పయదీక్షితులు టె సత . విశిహ్లైదై (త 

ఈ రెండుసం పృదాయ 

_ ములమౌంద నతని కెంతమా త్ర ము టక నో గౌరవములు లే వనుటకు 

వానిని ఖండించుచు శ్రా, నిన “పధకం క్ర ల మాఖమనుర్హన్క రామానుజశ్ళంగ 

గృంథములే Wat దై షత, విశిహైదై దై ఏతేయుల 

(గృంథములను "బె దై సృతులున్యు విపి ద తు 

ములనుగూర్త్సికూడ (గ్ర ంభములు చా సిను, 

ఛంగనామక 

మోద నీతడు ర. రచియించిన గ 

లునుగూడ ప్రయాణ క్రంథములున నంగీకరింతురు. అమే తన త 
ములమో౭దె ఖండనములుకూడ. ఇంతవజకు అబె డై ృతదృష్టితోం జేయం 

బడిన విమర్శనములలో ను త్ర తమ మయినవి, ఆప్పయదీకీ తుల మఠము 

కడుస్పప్ట మే, ఆతనిదె భామతి ప్ర స్థానమునందు వివరింపబడిన ఫంకరా 

చె దై ్వతము. మొత్తమునూ6ద నితనికి శివునియెడల గొంత పక్షపాత 
శ్రీ శంకరభగవత్చాడులకువ లెనే యితనికిని శివ, కేశవుల 

యెడల సమానభక్తి గౌరవ ప్రపత్తులు కలవు, ఇతండు మతమునందు 

ముండిన ప్పటికిని , శ్రి 

_శవెవుం డయినప్పటికిని తన న. భూషీించి యితరుని దూషీంచు 
మరస్టుల తెగలో. జేరినవాండు కాడు, 'శౌవా వయం నఖలు త శ్ర 

_ విచారణీయమ్ ? అని స్పష్ట్రముగం జెప్పు చువచ్చినను అతడు శివ, స్త 
వులు పరమాత తృఖిన్న రూపములే కాని వేటు కా చని నిస్సంక్రయముగ 
ఘోేషించియున్నాళడు, వరదరాజ స్టవ చుతని విన్లుభక్తికిన్సి వారి. 
నార స్తుతి శివ స శేళవ్రజరకడల స నతేనికీం ౫ Xs 'సమౌన bE క్రి గౌరవ ప్ర (ప్రపళత్తు 

| దీపిక రచియించె నని చెప్పుదురు 

Py వేంట- -అప్పరు 

లకును తొర్మా_ణములు. కాని యతండు ివపారమ్యమునుగటించివ ౭ 

విష్ణుపారమ్యమునుగుటంచి గ్ర గ్ లే ద ంథభ మేదెియు రచింప నిమాత్ర,యా 

గమనింప దగినది, 

రామానుజభాన్యుమునకువలెచే  శ్రీక ంకభొమ్యమునకులసా డక 

సమాసగౌరవస్లానము కల్పింపవలె నను తలంపుతో అప్పయదీక్నితులం 
శివార్క_మణీ దీపి కార చనమునకు( బూనుకొ నె నని ప్రతీతి, రామానుజ 

భాన్యమునకు సుదర్శనమి కు ని శ్రుత ప్ప్కకాళిక ముఖ్య ఫహ్యుమన్న్న 

గౌరవము గడించినది కాని యప్పయదీక్షీతులకాలమువజికును పండిత 

బృందమున ,శ్రీక ంఠభావ్యమునకు రామానుజ భాహ్యుమున కున్న గార 

వము లేదు. ఈకొజుంత పోయొట్టుటకయి యతడు శివార్క_మణి 

అప్పయదీక్షీతులు శివార్మఓ[నుణి 

దీవీకయందు ళివుంజే [ప ప్రధాన దై వముగ్క ఇ్హీక ౦ళుని అదె దై పకసిద్ధాంత 

మును బ,పంచించెను. a (గృంఢథమున మత్క్మ వేదాంతములు శంటికిని 
© 

చక్కని మేళ నమ waa ఆ మతతత్త్వ్వ మిందు చక్క_ పరిణత 

మయినది, క ఆక స 

సంస్కృత సాహిత్య చారి తృమనందు అప్పయదీకీతులతో 
సరివోల్చ్బందగి నవారు చాల కొలందిమంది కలరు, మహాకవియు భావి 

ఆాత్తుండు నగు అప్పయదీకీ తులు కాలమురాటుపోటుల కాగి నిలువం 

గల భ క్రిగీతము లశేకములు రచియించెను. వరదరాజస్తుత్కి శివకర్తూ 

మృతముభకక్తీ కీరసప (వుధానము లయిన యితర శ్లోకములు వాల తు ళ్ స్ట తకు 

లయిన రచనలు, సనన క మహాకావ్య “మేదియు PA 5 

కాని యాదవాభ్యుదయ, హరీవంశ సొర చరిత మలవంటి కొన్ని 

ముఖ్యము లయిన నుహోకావ్యములకు 'వ్యాఖ్యానములు చ్రాసెను. 

ఇంతేవణకు పృకటితముకాని నిఘంటువు చామమాలనే కాక్క ఇత 
డమరకోశముమాం నొక వ్యా ఖ్యానమునుకూడ రచియించినట్టు ఇవెప్పు 
దురు, సాహీత్య విమర్శ గృంథము లయిన సుత. వత్తి 
నా. రకం చిత్ర, మోమాంసా, లవణావలుల. ననుసరించి యాత. డొక. 

నాప్పపాహిళ్యే విమర్శకు. డని చెప్పందగును. అతడు సాహిత్యక_ర్త ర 

గనే కాక్క సాహీ బాఠ్యవిమర్శకండుగకూడ "క పేరున కక్కీనవాండు. 

(టి. ఆర్. చిం. ) 

అస స్ప య్య రాజు పె( ట దా. కడపజిల్లా రాజంపేంటు 
తాలూకాయందలి గ్రానుము. జనసంఖ్య రో౭౯ (౧౯౩౧). 

అస్పరాజుఇజువు. మా అనంత ఫురంజిల్లా భర వరం 
'ఈాలూకాయందలీ గ్రామము. bas ౧౧౩ ఏ (౧౯౩౧). 

> చ్ రా జుస ప్లే, — కడపజిల్లా కడప తాలూకాయందలి 
గ్రామము, జు] 3౪లో (౧౯౩౧). 

అప్ప, వాంటి _వ శతాబ్టియందు సుప స ప్రిద్యండన అబజవ 

కవి, జన్మ మున ద్రావ్మాణుండు, ఇతని అసలు వూ. పా నీకియర్ 
+! చిన్న తనయునే యిళేని తల్లీ దం ద్ర! లు మురణించికి 'సా(టకుండియు 



అప్ప అల్మగ, హార 0- అ ఫా థ్ వరి 

నితడు తనయక్క_గారగు ధిలధవడియార్ సంర క్షణమున ఇిరుంగుచు6. 

పెద్దయైనతరువాత నతండు ఏకారణముననో జైన బెద్గవా( డయ్యెను. 

మతము నవలంబించి జై నగురువై యు త్తర హీిందూస్టానమునకు బోయి 

పొటలీపు త్కనగరమున నివసీంచుచు, తీనకోటుం బమునుగూర్చిన యాలో 

చనయే లేక కొంతకాలము గడపెనంట! జై నమతేము నవలం విం 

చిన పీదప నితని పేరు ధర్మ సేనుండు, ఆటు ప పె నొకసారి ఎన్ని మందుల 

కును లొంగని కడుపునొప్పిచే బాధపడి జై నమం త్రములవలన విము క్త 

గానక తనసోదరి జ్ఞ పీకి రాయగా నామెకై వర్తమాననుంపెను, కాని 

యామె జేనునిమొగముం జూడ ననియు, జె నునియింట నడుగు పెట్ట, 

ననియు "సమాధాన మంపపెను, నెంటసే మరుల్ నీకియరు తన జై నవేవ. 

మును దీసివై చి పోయి సోదరిపాదముల పెని వ్రాలెను, శ్రైవనుం ద 

ములను జపించిన వెంటనే యతనిరోగ bE = 

నుండియు నతండు పరనుశై వుండై నిరంతరముగ శైవమత, పృణారము 
ననే తన జీవితము గడపుచుంటెను. 

ఇట్లు దేశాటన మొనరించుచు నొకపరి పాొండ్యరా జ్యమునకు 
రాజధాని యస మధురకం బోయి యచ్చటి శై నపతపాతి యస 
పాండ్యరాజును తేనవాదబలమున శై వునిగ జేసెను, ఆసందర్భమున నే. . 

యతనికి * అప్పరు ) అను బరుదనామము వచ్చినది ( అప్పరు అనగా 

అజినమున తం డె యని ఆనర నః నాంటనుండియు అప్పరునామ మే 

(ప్రసీద మ మ కనాన శివభ్గ క్ర కలలో నొక్క_(ఢయి వాగీక 

నె వ్ తిరుశావుకరళు అనియు6 ,బ (శ్రర! డయ్యెను.. 

అప్పరు ఏయేకేతృయులను దర్శింప నేగెనో యం చెల్ల 

నాయాదేవతలపెని చక్కనిస్తోత్యములను రచించుచు. బోవుచుండు 

వాడు, ఇతే నికృతులు అటవడేశమున( బూరి ౫ వ్యావించిపోయినవి, 

ఆనాణటి దకీణడశమునందలి యా స్తీక్ళవాదమున (గల సార మంతయు 

నిఠనికృతులలో నిమిడియున్న ది. 

అ ప్ప ల అగ్ర, పోర౦0 ___ విశాఘ పట్టణ ముజిల్లా, పాల 

అస్పలనాయ6డు పెంట — గంజాముజిల్లా పర్గా 

కిమిడితాలూకాయందలి జమిక దారీ గ్రామము, 

(౧౯౩౧). 

జనసంఖ్య ౧౦౦ 

అప్పలపట్నాయకు ని పేట __ విశాఘపట్టణము 
గ్రామము. జిల్లా పాలకొండతాలూ కాయందలి 

(౧౯౩౧), 

అ స్స వ్ మ షె (రు బొబ్బిలి 

తొలూకాయందలి జమికొదారీ,గ్యామము, జనసంఖ్య 330 (౧౯౩ ౧). 

తాలూకాయందలి 

(౧౯౩౧ ): 

జమోజ దారీగామము. జనసంఖ్య (౧౪౫ 2 

'వులలో నొక(డు, నిపాణీయొక్క.. పాలకుండు. 

జనసంఖ్య రణ! 

ల స్స లరాజుగూ డె౦.__ పళ్చిమగో డావరీజిల్లా, చింత 

లప్రాడితశాలూకాయం౦దలీ ఈనాం గ్రానుము. _ జనసంఖ్య Vo 

(౧౯౩౧). 

అవ్నల రాజు పేరట __ కూద్బగోడావరి (ఏజెన్సీ) 
చల్లా యెల్ల వరం తొలూశాయందలి గ్రామము, జన లంఖ్య ౬౨, 

అస్పలా చార్యు(డు శేపభ ట్టరు__ ఒకకవి, ఆప 
_స్తంబనూ తు,(డు.. కోండి న్యసనగో తు తుడు కనే న? (టట నృసింవోర్యుండు. 

' ఈశవి రామక్ళన్ల విలాసము అను వై చాశ్వాసమల గ్రంధము రచిం 

చెను, ఇది భా దాది (ద్రిరాముని కంకిత ము. శెలిమంచిది.. 

అ స్స లా పు ర౦ .__ కర్నూలుజిల్లా, బంగనపల్లి సంసా 
థి 

( 

; నమునందలి | మము, జనసంఖ్య ౭౨౭ les 

 అప్పసముద్ర౦ __ శెల్లూరుజిల్లా ఉదయగిరి తాలూకా 
' యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య గారాల 3 (౧౯౩౧) 

అప్పాజీ పేట __ అనంతపురంజిల్లా, గుత్తితాలూకా 
యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య (౯౮ మా 

అప్పాదేశాయినిపణకర్. ఎ మహారా స్త్ర ప్రభు 

అ ణా ధ్వ రి __ క్రీ స్తశకము పదుేడవళ తాబ్టియందుండిన 

గొప్ప పండితుడు : కని, రకాలే తంజావూరుజిల్లాయందలి మాయ 

వరము, గ్రామయుదగ్గణి నున్న కిల్లి యారునివాని 5 | శ్రివక్ససగో తు తుండు. 

haan ర్తి 'యౌలేని యాచార్యుండు ; ఆలత్తూరు. 

యయిన పిళ్ళ శాన) యికని (ఎ, వార్యుండు.. 

గ్రామవాసి 

ఇతండు రచియించిన 

6 ఆచారనవనీకము” నందలి శ్లోకము ననుసరించి తంజావూరు మహా 

రావ (పుభు వయిన హెవాజీ యితని నాదరించినట్లు తెలియు 

ఇ... తన్నా! స్వామిమలయందు. క్రీ, క్ శ, రజక౯ాజ-న 

హాహజీ ప్ర, ప,ధానియయిన త్ శం బక రాయమఖి యొనరించిన మహో 

PREP అప్పాధ్యరి విచ్చేసినపుడు షాహజీ వాల సంతోషించి 

యాతనిని రాజసభాభవనమున మహాభారతము పారాయణము చేయు 
టకు తంజావూరీయందు మూండుమాసములు నిలీపీవేసెను. అప్పాధ్వరి 
రచియించిశ గ గ్రంథములలో. 'బేరెన్నికం గన్నది. ధర రృళాహగు ంథ 

మయిన ఆభారనవనీకము, ఇత (డు కనకుమారునితో డ్వాటుతో నెనిమి 
 దేండ్లు కష్టపడి మిక్కి లీ పరిక లేను వేసీ దానిని రచియిం చెను, అది 

౧౫౦౦౦౯ గ్ర, ౦థముల యడ గ్రృంథధము. సాహజీ కోరిక ననుసరించి 

యిలే(డు తోను ప ధ్రా సినట్లు ఆ గ్రంథమననే తెలిపీనా(డు. మదన 

భూవణభాణముు ETM ANPP తృ్యచంపువు అనునవి 

యీితండు రచియించిన యితేర గ్రంథములు, ' ఇవి పము. 

వాజ్యి యములందు సేరుప డగ గ్రంధమరతోలి 6 దులళదూగలలవిం 



౧౨౫౬. 
అపట్బావురం- అవ్వా రావు, గురజాడ 

ఆ వ తి ణ్ ఆత్ర) : విజ అవ్బాపుర ౦ ___ ౧. సంటూరుజిల్లా చాపట్లతాలూకా | దొసు. తల్లీ గొడవర్తీవారి యాండుపడుచు ; పేరు కాసల్య 

యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧, 3౧౨ (౧౯౩౧). 

౨ కృన్హాజిల్లా క కలూరుతాలూకా 
ళం య ర 

యందలీ గామము, జనసంఖ్య ౨.౨౨౦ (౧౯౩౧) UW) 

3. విశాఘపట్టణముజిల్లా చీపురుపల్లీ 
"చొలూకాయందలి ఈనాం గ్రామము. జనసంఖ్య Moe (౧౯౩౧ 

ర విశాఘపట్ట్రణముజిల్లా, వాలకొండ 

“తాలూకాయందలి ఈనాంగ్రామము, జనసంఖ్య ౮౬౫ (౧౯౩ ౧). 

అవ్వాబలవ ౦త్ ___ మహారా వ నేనానాయకులలో 
అ 

నొకడు, మొదట మాధవరావు మైనూరునందలి హైదరాలీ చెదిరిం 
చుటకు మహాోరాొ ధ్ రాజ్యమువారిచే నియోాగింప(యబడైెను. కాని మాధవ 

రావునకు దేహారోగ్యము తప్పినందున నప్పాబలవంతు త త్కా ర్యార్హము 

పంసపబడైెను. లో, శ్థంబక రావుపేశే యితనికి సహాయకండుగ నుం జేను, 
బాజీరావు కారణమున నితని కొక పర్యాయము నానాఫడ్న వీసుతో 

పాటు కారాగారమునకు( బోవలసివచ్చినది, ఇతడు ేష్యాద్నితీయ 
మాధవరావునకుమాతృము విశ్వాసవా త్రు,ండుగ నుం డెను, 

అవ్వా రావు గురజాడ ( శ్రీశ ౧౮౧ _ ౧౯౧౫) 
ఆజ తెలుంగు క సవ్యక వుల ఏ లాగ్ మొట్టమొదటి వాండు, శ్రీ ౧౮వ 

"సంవత్సరమున విశాఖపట్న ముజిల్లా, ఎలమంచిలీతౌాలూకాయందలి 
శ రాయవరము చ్ర్రామమాన జని ంచెను, ఈశకనితండడ్రి "పీరు వేంకటరాను 

రంగము చవిచూచియుండిన దగుటచేం గాని 

నియోగి బాహుణులు, అవ్చారావు క్రొ ౦లే వణుకు చీప్రరుపల్లియందు 

విద్యాభ్యాసము గావించి పిదప విజయనగర క లాళాలయందు పట్ట్రభ,ద్రు, 6 

డై విజయనగర, ప్రభువగు ఆనందగజపతిమవోరాజుకొలువున ప్రా-చీన 
లీపిపాఠకుండుగ ప్రవేశించి భారతజేశభావల ఆనుహంగికపరిశీలనము 
చేయుచు ముఖ్యముగ 'తెలు(గుభాపును బాగుగ తరిచెను. 

శీ శ, ౧౮౮౭ న భు: ొ,0తముల మహారాజు. 

విళాఖపట్న ముజిల్లాయందు ఆమూండు సంవత్సర ములలో జరగినక న్యా 

శుల్కు_ వివాహముల లెక్కలు తీయింపంగాా ఒకచేయి ముప్పదినాలుగు 

తేలెను. అది ప్రేరణగా, సంఘసంసా్మ_ర (వ్రియుండగు అప్పారావు 

6 క న్యాళుల్క_ ము ) అను సాంఘీకనాటకమును వాడుక భావయందు 

రచించెను, వాడుక భావకు సాహిత్య పృ తిప్ప అర్హ మను భావో 

డ్రం భణమునకు అప్పారావు MI, ను 

మా నాలక మునం గావించె ననుటకు పాత్రి,చిత గ్రామ్య భాషా ప్రయోగ 
మత మడ్డుపడి ఈనాటకమును తానే స్వీకరింపం జాచును కాని, 

యీతని ఆశయము లంతేమ్మా తేమున లొంగుటలేదు. సామాజికులకు 

ఛ్వాంథిక భాహకం బె వాడుక భావ న మ: మనుమాటయు గాక, 

అసలు తెలుగున నాటకోచిత మెనది వాడుకభావయే యనియు, 
అది గృంథరచనకు వినియోగించుట ఠీవి కా దనుకొనుట__ భాసా 
క్యాస్త్రమ నచ్చి భాషారూపముల చుయోజ్యతయుు విలువయు 
నిరూపించుటకు వేఖు౫ మంచి పృమాణములునిలీపిన యోాకాలమున్మ 
కువ వె యాకరణుల అతిథ్యమునకు వదలవలయు ననీయు, గ్రంథ 
ప యోజ్య మగుఫెపును వ్యవపహారమం' దుండు భాషకు సాధ్యమయి 
నంత దగ్గజుకు తెచ్చుట సభ్యతావహ మనియు మంచి అఖినివేశముతో 
కవి ఇందు వాడుక భాపు పృయోగించి సంభుసంస్కారముతోపాటు 
ఛాపాసంస్కాారముగూడ గులిచూచినాండు, సంఘవృత్తమును చాల 
మనోజ్ఞ ముగను, మర జ్జ ముగను నిరూపించునచె దురాచారముల 
నపహాస్యతకు తెచ్చుచు రచనాచమత్మా_రమున మిగుల సంపన్న మెన 
దగుటచే ఈనాటకము చేశమున నంతయు (వృశంసకున్తు ఆదరమున 
కును పాతి, మె ౧౮౯౭ వ సంవత్సరమున ముదృణ పృ కాశనము కాంచి 
నదె, దీన్ని పృకోటనమునకు పూర మే కందుకూరి వీకేశలీంగముపంతుల 
S Slab మను రూపకము సృ్కకటిత మె యుండెను కాని, 
అది కెవలము ,ప్రహసన ప్రాయ మగుటచేతన్వు ఈ కన్యాళుల్క_ము ౨న 
అల్లీ కపడ్డవస్తువు, హాస్యరసపోవ.ణము, పాత్రపరిణతి మున్నగు భునత | రాంశములు ప్రవ ర్తిల్లీ దీనికి నాటకత్వము చేకార్చియుండుట చేతను 
గాని రచనమున * ద్రాహవివాహమున కింతు నిది పూర్వతర మె, 

మ చవిచూచి, 6 క 'న్య్యాశుల్కు_ము 0 
తెలుయున మొదటిసాం ఘీకనాటకముగా నెన్ని కం గన్నది, ఇది మొదటి 
ముద్రణమునకం కను తరువాతి ముద్తణములందు పెక్కు_మార్పులు 
పొందుచు వచ్చి సుమారు శెండింతలక "పెరిగినది, మొదటి గృంథయన కంచు నిశ్చయముగ తరువాతిసంస్క_రణము సంపన్న తర . మైనది, 



గిరీశముు మధురవాణి మున్నగు పాత్రము లీసంస్క్టరణము పడయ 
కుండిన నింతటి అమరత్వీమునుు ప ప్రత్యకుత్వమును బడసియుం డవు. ; 
నాటకమును 'నాటకరచనా నె ఫుణికిం గాని హాస 
చ్చేంటి యున్నత ప్ప 

యిమిడిక తప్పిన దనుట వా 

న న గాని 

_సవము, 

పీదప అప్పారావు రాగ తాళబద్ధములగు గేయములు కొన్ని 
చక్కని వాడుక తెలు(స శె లీని రచించి * నీలరిపాట) లను పేరుతో 

ప్రకటించెను. ౧౯౧౦, ౧౯౧౧ సంవత్చీరముల 
ఆంధప, ర్తి క్త మొదటి రండు సంవత్స రాదిసం చికలయందు “బిల్ల 

has , రూపకము రం డంకములు (ప్రకటించెను, రాజసఫా 
వృత్తస్వయాపమును పృథక్ పాత్ర, త్ర విస్ఫోటన మాలంబముగ ఆస్వాద్య 
పటుచుచ్కు ఇట్టి _ కథావస్తువునుసవో హోాస్యర సముద్య్యార- 
పరామర్శించుట యాతనియెడ విశిష్టతను చాొటును, పతిికలందు 

“మాటు... మంతి) అను ర్ట కతో హాస్యమయము లగు శ్యాసములు 
కూడ అప్పా రావు రచించుచుం'డెడివాయడు. 

సం పృటముగా 

అప్పారావు ఆంగ మునంళశాడ కవన మలువాండు. ఒకసారి క్కు cc ౧౧ న 

అతండు కొన్ని ఆంగ్ల పద్యములు తనవి ఒకప్మలత్కిక కు పంపగా 

తత్సంపొదకు(డు అప్పారావుమ మాతృథాహయందు కవనము సెప్పు | 
వోత్పహీంచుచు చ్రౌసెను, “నాఖావ యనగా "నేది యను 
ప్రశ్నకు వ్యాకర ణకృతక మెనది కాక ఈ నేను మాటాడుభాప, 

నాభావి” యనియే అతని కంఠరాతే వలన లభిం చినయు తరము 
గద్యమున నే కాక దేశిఛందమునగూడ వాడుకభావ్క నుడికారము 
మెజయునద్సి పృయోగించుట ఆతనికి సమత మై శోంెను. 

ఒకసారి మనోవారమ/ప మ్రల పొశపాట ఒకటి ఆతనిచెవిని 

బడి మనసున రొ త్తసంగీతములు తిరుగంలగా, తెలుంగన నొక కొ త్త 

ఛందము నడపీంపవలె నని ఆతనికి సంకల్ప ముదయిం'ెను. శీ శ 
౧౯౧౦ - వ 'సంవత్సేగ మున బరం పురమున నా నావర్ల సహస జ 

భోజనము జరగినది 5 ఇందు అప్పారావును బాల్లా నెను. ఆసంవత్సర మే 
తోశొచుక్క. (Hally’s Comet 9 పొడిఛినది. ఒకవిచిత,మెన 
భావమథనమున అప్పారావురసీకచి త్రముననుండి ఒక కొ, శ్రేకవిశా 
వేశము రూపుళట్రినది : 

6 ఉత్తునా ముత్యాలసరములు, 

కూర్చుకొని తేటెనమాటల్య 

కొ తపాతల మేలుకలయిక 
క్రొ అ) ; మైజుంగులు చీమా 

అని మొట్ట మొదటి ముత్యాలస రముకావ్యము ఆతని ఆథయములు 
నియాపించుచు నడచినది, 

“మెచ్చు నంటా he నీ వక్క 

మెచ్చకుంటే మంచిపాయెను : 

౧౦౮ అ 

శంసను కట్టుకొని యుండదు, కాని వస్తు వించుక 

౧౨౬ అ 

కొయ్య బొమ్మలే మెచ్చుకళ్ల కు 

కోీమలుల సౌ రెక్క నా ? 9 

అన్న రెండవపద్యము ఆ బీవద్భావ. ? (స్కతివ్హను ఇ వ్యాఖ్యానించినది. 
ఆతనిమొదటికావ్యము సంస్కార ప జి ,_ భోజనము, ధూమకతుదర్శ 
నము మున్నగు 'సంభుటనములు హృద్య మగు గృహ్యక ధయందు 
కం పు భీ త్రిక పట్టి కొత్త ప్రాంత భావముల అన్యోన్య 
ప్రవృత్తి తి పదను చూపినది, hong ముశాస్థలసరమున ఓ లవణరాజాు 
కలి 6 కన్యక). మున్నగు మనోహరములగు కథనకావ్య ములును 
ఒకటి కండు “వ్యక్తి క్రి 9 కావ్యములును రచించెను, వేటు కుం 

ములుగూడ పట్టి స్వ పూర్ణమ, * అను ఆడు పల్లలపాట మున్నగునవి 
క డువముంజులముగ మన band వీలసచోట సెల్ల 

ఒకధర, విధిగా సంఘసంస్కారభావములు పా త్ ములనోట యత్న తః 
పలికింపంగా, ఈత నికావ్యముల పొ ల ములు వో సహజభెావో_ద్రేక 
ముతో, ఈత నివలెసే కావ వ్యాచిక్యము కుంటువడక అ 
నట్లు సంస్కా_రాశేయములు వెలిపుచ్చును. 

(క్రీ. శ ౧౯౧౩-వ సంవత్సరమున అప్పారావు విజయనగర 
సంస్థానపు టుద్యోగముననుండి విరతి పొంచెను. ఆయేండే (ప (పభుత్వ 
ష్ రాతనిని మ, ద్రాసువిశ్వ విద్యాలయము సెశేటునందు “శాశ్వత 

సభ్యునింగా నియమిం చిర, ఇంటర్మీడియేటు ఆం ధృవ్యాసర చనా 
 సంఘమువారు వేదము వేంకటరాయశా స్త్రీని, కొమజ్తాజు లక్షణ 

_ రావును, అప్పారావును కలిపి 'తెలుంగున ప్రావీశార్వాచీనప్ర ప a 

ముల వేటుపటజేచి చూపుటకె ఒక ఉపసంఘముగా "నేర్చజచిరి, 
అందు వేంక టరాయశాక్ర్రియు, లక్షు ఇరావును సమృతపడి డి సిద్ధప టీచిన 
పట్టికసె అప్పారావు తౌను చోడిం చిన అసమ్తతివిజ్ఞ ప్రియందు 
నాటికే రావుసా పాబు గిడుగు రామకూ శ్రిపంతుల eee 

దీకూ వ్యవసా యముల ఫలముగ 'జీకమున ఉద్యమము కట్టుచున్న 

6 వాగుకభాహప కు కాల సమరమగు సమర్థన మిచ్చెను, తుదిదినముల 

_నీఠండు * కొండుభట్టియ ) మని యొక ప ల రచించెను, 
' అది నేంటికిని 

కలవు, 

ప్రకటితము కాలేదు. ఈతనివి ఇండు చిన్నకథలుకూడ 

అవియు. ఆత నిసంఘసంస్కా_ర పి యతీను హోస్యర'సము 

తో త్రి,వలనే కలామయముగ చెల  డించుచున్న వి అపా: రాను 

nas వ సంవత్సరమున విజయ నగరమున కాలధర్శ ము నొం బెను, 

అప్పారావు నడవడికను చాల ర సికతకు, జౌడార్యమునకు 

చేరుపడినవా౭డు, సమాజమున తన ప (ప,తిభ చేతను, మంచితనముచేతను, 
చఉమత్కారకలీత మస న ను చాల చిత్తాకక్ష ణము 

| చేయువాండు. 

. ధీరుండు. తనకష్ట స్థితులుసవే. మితు,లకై న తెలుపువాండు కాండు.. 
న, భువు నెడనైన ఇచ్చకము యణ! లేక గౌరవముగ మెలంగు 

ఎంతే హాస్య ప్పి పీ యుండో అంత గంఛీరుండు ; 

వాడు. జీవితము నున్న తేలక్యుముగ6 బట్టుచు సంభుదురాచారములను 

ఖండించి తన అమితమగ భావస్వాతం తృ ్యము _పృకటించుకొనియు, 



త నవిశాలమెైనయాకాంక్షుల ఇంతో ఇజనుకంబపయుండు సంభఘవృల్తీ 

మును సహనముతో చూచెడివాండు, కనుకే సంఘవృ త్త మాతనిచే 

సాహ మాత్వ్య్టయున కత త్త ంబడ్డపుడు హాస్యరస మంతేహృద్యముగ వెలసినది, 

కశత ని హాస్యర చన మెనను సృహసనోచిఠముగ నొక్క_లక్ష్యు భావ 

మునకు పరాధీనమె నడవక్క నాటకోచితముగ నడచును, 

ఇవా లో, ముల సార్వీనములగు వ్యక్తి వృత్తులసా గుదలయ దు ఇతివృ్తే తము 

జం కాంచుచుండును. సంభావణమందలి చమత్కార మును, 

ఈద స్తువునండలి. చాక-చక్యమును చూపునుత్క్భృష్టతకు తోడు, ఈతని 
తి స్యము మౌథ్యముమిందను గాక చాతుర్యముమోందను ఒత్తిడి 

"యా ప్రును. పాత్రృముల వ్య క్తి త్వములు సట్టగల యీతని అనతి 

ఇకొౌంళఠేమస 6 నాటకీయభావన? యీళీని నాటకములందేమ్మి కథల 

యముంటేమి, కావ్యములం దేమి నిరంతరముగ ఎలి సృయా్య్త 

ఇమునది, కవితావీథిని చూచిన అప్పారావు పృతిభ భావనాజగత్తున 
= ఒత్కేయ్మాతృలు సలీపినది లేదు కాని మనోజ్ఞ మె రసము చిందు 

ఇాదయోద్దత మైనది యీతనికవిత, పురాణములు చెప్పుటకై కాక, 

_ అదాతం.డు కావ్యమును, పొళ్చాత్తు రుల 6 లిరికు ) ఫకి్మి_ చేకొని, 

ఇజికుత వాణిగా పలీికించినాండు. తనజీవితాకేయములు నెత్తిపై దేవతల 

వల మోసు సుక వచ్చి కావ్యవీథిని డింపక్క కావ్య సంకల్పముబే(డిని 

కరయజయోయ వచ్చినమట్టునకు కరంగంబోసినాందు. మణి యీతని 

ఆ 0 థములు చాలకొలందిగ నున్నవి కాన్ని యీతనిసాహిత్య పృవృత్తి 

యంతయు విళిష్టమెై, ప్రతిభాసంపన్నమై, నవ్యతరమై ప్రాముఖ్య 
౫ఢ్భృమయినది. ఈతని నవ్యత యేర్చడిన చరి త్సము తడవునెడ 

కు ఒక్కుత్యకుస సంస్కారము పాళ్చా త్హసభావసంపర్క మన సిద్ధమయినట్టి 

రని యీతనికావ్యము లే తెల్ల మొనర్నును. కాని అది తేన దేశకాల 

ముల సీతిగతుల కుచికమయి. అత్తెడి క బ్రా  త్తపాతలేలుకలయిక ) 

శచమూాచిన ఈతని 

నిర్వహించుచు. ణ్ అంధ్యశక వితా కానాల ఈతనిని 

"సమ్మతమాగ ళకకర్తను చేసినవి, 

“పెక్కుులగు 

(కొం. జు) 

అప్పా రాశ్ర బసవరాజు (ఈ కీ రా! _ ౧౯౩ 3 ) 

లా... తెలుంపకవి, విమర్శకుడు; క్రీ, కన ౧౮౯౫ - వ సంవత్సర 
మూన జని న్మీం చెను ; ఆబు వేలనియోగి "సైవాణుయ పిచ్చయ్య గారి. 

కప బమూారు(డు, వీరిది కృ షామండలము. చిన్నతీనమున 'బెజవాడయందు 
అంగ గ్ల విద్యా భ్యాసము కావించునపుడే సం స్కృతాం ధృ 

నధ్యయనము సేయుచు కవనోశ్సుకత చూపుచుం డెడివా'డు. పిదప 
చాన్నపురి రాజధానీకలాశాలయందు ప 

మన సుపడుచుండ్క గురజాడ అప్బారావునవ్యకవిక ప్రకటిత మె 
యమాతని నాకర్షి ంచెను, గురజాడ ఆప్పారావున కిత (డు మొట్టముదటి 

న. ఆమ యాయాులలోనివాలైై తనక్, క్రొ. త్తరచనములు. రె 'సలయీటిశాని మను 
కుద కాల. ప ప్రకటించెను (౧౯౧౫. కావ్యస త్తే వ మంఠశగా కేక | సు సారస్వతాదర్శము అను శెండుణాటుకములు సూడ కలవు, . 

చపృతిఖాం సంకల్పములు ఈతని ట్రాముఖ్యమును 

సాహీత్యముల 

పృజేశించినవెనుక నాతడు ఆంగ్ల 
క కబిత్వము చెంతయు మెచ్చుచు నటిలిపత "తెలుపన విక సింపవలె నని 

అప్పా రావు, బసవరాజు- అప్పా శా త్ర 

యిది గురజాడ అప్పారావు ననుసరించిన కొ  త్రంయయనముమాత్ర, త, మే తన 

విశిష్టలవు ఇముగా చూఫుకోంగలది. జళచమనందలి అచ ప ప్యత్సికల 

కాత(డు కావ్యములు, విమర్శములు వా వాయుచు. కా సెను, తేన 

చక్కనిసంగీతజ్ఞానమున కనువుగ నీత 6 'డశకగోంయుములు రచించి తెలు 

గున FTP పృచలితము చేసెను అందు కొన్ని చాల రంజ 

కత యొప్పినవి. న నితని స్వాతంత్ర, త వ్ర్యమ్రీయళే సాయ కోశము 

నను సువ్య కృ కమె కావ్యమాధుర్యనియతులు దా౭కకిన వట్టి ఉాద్తేక పక 

టనముగకూడ నవతరించెను, కవిత్వమునందుకం శు విమర్శమున నీఠం 

డెక్కు_వ వన్నె మెబిసెను. కాని కవిగా కావలెనని యీతే(డు సాయి 

కొనిన చిత్తో చ్వేగ పక్షపాతాదులు ఈతనియందు విమర్శకని తాట 

వ న్టమును . కుంటువటేచిన స్టితి * యెంకిపొటల -గాలిదుమారము ” వంటి 

యుత్కుష్టవిమర్శము లే చెల్ల డిచేసినవి. కొంత కాల మాతండు కాశీనా ' 

ధుని నాగేశ్వర రావుపంతుల దినప, తిక యగు క్రుప త్రిక ) 

యందును, మాసపత్రికయగు “భారతి” యుందును సంపాదకవర్ష 

ముల కార్యనిర్వహణ ము _ కావించను, నాగేశ్వర రావుపంతుల 

నియోగమున నాతడు * అశేవియన్ వైట్ఫా) అను గ్రంథము కొంత 

వణకు (గద్య్భముగ) తెలిగించెను. అది. అప్ప నలు. కొమక్రాజు 

లక్షణరావుతో 6క్తళ్ళ సృష్టియా, న? క్ అను నిమయమున 
నీతండు ప పష తి కాముఖమునం గావించిన వాదమును, ఈతని తుదిదినముల 

ప (చ,కటితే మెన “ఆంధ ధ్రకవిత్వచరి తృ తము” అను _కావ్యమామాంసా 

రన తక్కినవిమర్శమలతో పటు, ఈతని సాహిత్యత గ. 

తను తెలుపును, ఇందు తుద్మిగృంధము ఆతం జెన్నండో రచించి 
చృకాళశకులకు అమ్మియణుండినట్రిద్ సంస్కృత సాపి=త్యపరామర్శాడి 

కము చాలమిచే దొరలిన దోనుములతో, ఆతని శ్యుశ్చన్న తర దళ 
యందు ప శసృకటిత మై ఆతనిమన స్ఫును కలంచినదె.. 

జీవితమున అ'నేకకష్టముల కగ్గమై సవాజమగు హృదయమార్ష 

వమునను, ఉఊచ్వేగశీలమునను ads పిచ్చియెకిి, అప్పారావు 

కేవల su dla ప CE ౧౯౩ ౩). 

(కం. జ. ) 

అప్నా రావుపల్లీ _ కడప జిల్లా కమలాపురం తాలూ 
కాయందలి ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య - ౨౯౮. (౧౯౩౧). 

అప్పా రావు పేంట__ పళ్చిమగ్ క చావరిజిల్లా, శాజేపల్టి 
గూ డెం తాలూకాయందలీ, గ్రామము. జన'స సంఖ్య ౨౯౭౨ Gebel 

అప్పా వా జ పేయి —  నీతికునుమావలి (గ్రంథమును రచిం 
చిన యతడు. 

స్పాశా (స్రీ ఒక ప్రనిద్ధ పండితుడు, ఇతడు 
సంస్కృత భౌావయందు అప్పాళా న్ర్ర్రినాదార్మ మ a PE ఎ ్య్రుశాగొ"ప్ద మను పేరుగల న్యాయ 
(గ్రంథమును రచించెను, మటీయు నితనిచే 'రచింపంబడినవి లవలీ 

షి 



అప్పా సాహెబ్ భోకస్టా 
అప్పాసాహె హెబ్ఖోకస్టా (నాగపూరు) - కాళ 

ప్రారురాజా, రెండవ రజ సూజీరాజునకు వెంకాజీ యను పినతండ్రి 
కలండు. ఆతనికి నేనాధురంధరుం డన్న బిరుదును, వాంద్యా థ్రీ 
ఢ ప్రా ౦తేముల జాగీఠరును ఆండెను, . ఆతనికమారుంజే అప్పా 
సా. 

మందుమా త్రము అప్పాసాహె 

వాందాలో. బుటి కొని క "ny 
కానవచ్చుచున్న ది. 

బన్న పేరే కలదు. ఇతడు 

'సంవత్సరమలవజణకు నచ్చటే పెరీగెనట్టు 
౧౮౧౧ లో నీతనితం డ్రి చనిపోంగా నో 

సే నాధురంధరత్వమును జాగీకును ప్రా వీరు, రెండవ రక్హూఢజీ 
౧౮౧౬ లో మరణము నొం బెను, 
రా జయ్యెను. 

ము లైన పర్ సోజీ 
కాని యాత (శు పీచ్చివా6 డగుటచెే _₹"జ్మపతినిధి 

( 68౬66) కావలసివచ్చెను, రాజుతల్లి మొన చాకాబాయికి నిం 
రాజ్య మున Wahi గల అప్పా సాహెబునకును ఈ ప్ర 
నిధిత్వ్యమునుగులించి శ పే-బీప డెను, తుదకు నలా. 
వనన, ఇంగ్ల మరెసిజెంటు సాయముపలనను అప్పాసా హో బే 

(ప్రతినిధి యయ్యను, ఈత (శు పృతినిధిగా నున్న కాలమం © య న షువారికిని ఈతనికిని సంధి జరు. 
పర్ సోడ! సాయము చేయుటకై ఆటు కాల్చ్బలముల పటాలము 
లును, కొంత గుత్త ఫు సెన్యమును, Fenn ఆ ం౦చునట్లును, 
దానికి బదులుగ పర్సోడీ ఇంగ్ల షువారికి ేడులక్షల యీ బది వేలా పా 
యలు ప్రృతియేంట నిచ్చుటయేకాక ౨౦౦౦ కాల్చలమున్తు ౨౦౦౦ 

6 ఇంగ్ల షువారు 

అశ్వ వైన్యమను ఉంచవలెను,” ౧౮౧౭ లో అప్పాసా = హెబు తన, 
జూగ్గీ వైన వాందాకు. బోయెను. ఆతండు వెళ్ళిన కొలది దినము 
లకే పర్ సోజీ చచ్చెను. తాన పర్ సోజీని చంపీంచె నని 
కొంద టీంగ్లీ పషుచరిత (ర, కారులు ప్రాస్రి, కాని యందుల కాధార 
మేమియు లేదు. పరస తరువాత నప్పాసాహెబు రా జయ్యెను, 

_ ఈరండు రాజ్యారూఢు. టే నప్పటినుండియు నీతే నికి నింగీ షు 
వారియెడ6 గల గారఐము తగ్గంబొ చ్చెను, ఇంగ్లీ షువారికి( (బతికూలు 
రగు పూనా ేపస్వూతోడను, గ్వాలియర్ సింధియాతోడను రహస్య 
ముగ గలనీ యింగీ గె షువారిమోందికి రప, ప యత్నములు చవేయసా ను, 
ముహారా వ వ్ర, నెన్యయుల కన్ని టికి నప్పాసాెహెబును నేనాధిపతిం జేసీ 
పూనా చేహ బాశీరావు సన్నదులన్కు దుస సులను నాగప్రరమునకు( 
బం పెను, అంతకుంబూర్వ మే యింగీ గ షువారికిని బా జీరావునకును 
కం య పొ చౌ రంభ మైనందును నాసన్నదును దుస్తులును గృహీంపవల 
డని గల బిటిషప్రై సి జెంటు ఎంత చెప్పినను వినక అప్పాసాెహెాబు ౨౫-వ 
కను క్ -వ దినమున బెద్ద సభ చేసీ పూనానుండి, వచ్చిన 
యధికారమును వహీంచెను. వన 'లేదీని సీ డెన్సీలోని యింగ్లీ ష షు 

ఇతనికి మధోజీ యన్న పే రుండెను. కాని వ్యవహార 

౧౩౨౭ 

వారీ సె నె న్యమునకును, అప్బాసా”హెబు సైన్యమునకును యుద్ధము 
(హా రంభమాయెను, 

ఖై 

రెసిడెన్సీ యనగా నింగీ ముశెసిడెంటు ఉండుస్థంము, ఇది. 
నాగవూరుప టణమునకు( బశ్చిమమున మూ౭డుమెళ్ల మి (ద నున్నది, 

దానికి. గొన్ని గజములు తూర్పున సీతాబ్తి2 గుట్ట కలదు. ఇందు 

రెండు శిఖరములు కలవు. ఒకటి యెత్తుగను 'మటియుకటి దానికం కుల 
దక్కు_వ యెత్తుగను, ఈరెండు శీిఖరములకును నడిమి భాగము ఈశింటి'. 
కం మెను ఎత్తు తక్కు_వదిగను నుండును. ఈ గట్ట మొదట శివ్వరి 
యధ్రీసనుందును లేదు. *ఈగుట్టను స్వాధీనము చేసికొని, చానిమోంద 
నుండి ₹ెసి డెన్సీకి గుల పెట్రవలయు' నని అప్పాసాహె బాలో-చించెను, 

కాని యీ సంగతి ఖీ తెలీపిక్రొని యిప్పటి రసిణెం టగు 

జంకిన్సు గట్టను స్వాధినపటుచుకి నెను, మె సెగుట్ట మో (ద ౮౦౦భటులును, 
9 | (్రీంచిగుట్టమాంద 300 భటులును ఒక ఫిరంగియు నుంచ(బ డెను 

శెసిడెన్సీ కాపుదలకు గజ్జి పుదళము లుం డను, ఇంగ్లీ షువారు గుట్టను 

పట్టుకొనుట కొంచె మాలస్య మెయు న్న యెడల నప్పాసా హెబు నికు 

క నరబ్బీవా రాగట్టను స్వాధీనపజుచుకొని యుందురు, గుట్టకు 
కొంచెమునూరమున wu న యెదుపచూచు 

చుండిరి. 

తత WW waa ఓ గంటల కరన్బీమై నికలు 
సీతా బరీ గుట్టను పట్టుకొ నవలయు నని డానిమోందికి వచ్చిరి, "తెల్ల వాలు 
నా ను న నెన్నియోప ర్యాయము లరల్బీవా రింగ్లీ షు 

వారిమౌందికి నొత్తుకొనివచ్చిరీ. ౨౭-వ లేదీ యుదయమువటకను 
గొండ కి, 0ద ౧౮౦౦౦ సెన్యమున్సు. ఏ౬ ఫీరంగులును వచ్చిచేశెను, 

సట్టమి?దివారు తమరతు,ణనిమి_త్తము చుట్టును ధాన్యపు బస్తాలు పేర్స 

చిన్న యడ్డగోడను నిర్మించుకొనిరి, తొమ్మిదిగంట లగుసరికి నరబ్బీ 
సె నికులు చిన్నగుట్టును స్వాధీనప అంచుకొని యందున్న ఫిరంగితో పె పె 

గట్టమోందికిం గాల్పంబ్ చ్చిరి, ఇంగ్లీషు సెనికులు పెక్కుమంది. ష్ 

లైరి. కాని మధ్యాహ్న మువజకు నాగుట్ట మరల నింగ్లీ షువారి యదీన 

మాయెను, అరబ్బీ శౌన్యమును ఫిరంగులును సట్టయొద్దనుండి చెడలి 

ఇట్లు పరాభూతుం డే డైన యప్పాసాహెబు తనయాజ్ఞ లేకయే 
స్వతీం తి తి ంచి యరబ్బివారు పోరాడి రని ౭సిజెంటునకు కబురం 2 పెను. 

విరికిని వారికిని రాయబారములు జరగుచుం గొంత కాలము గడచెను, 

డిసెంబరు ౧౬-వ లేదీని అప్పాసా హె బిం గీ సీ మవారీయధీను డయ్యెను, 

కాని యాలతనిసెనికులుమా త్రము వశు లయినవారు కారు. ఆసె ఎినికు 

లతో చనాగనదికిని నక్క_ర్ దరాచెటువునకును నడుము నింగీ గీ మువారికి. 
ముద్దను runs అందు మరాటీ వారు పరాజితులై రీ, 

1. ఈ శబ్దమునకు మ రాటీలోో 6 అప్పా) స అపా) అని రెండురూప ములును గలవు, ఈ శబ్దము తెలుగు కన్నడములలోని అప్ప ) 
(అయ్య కబ్ణమే కాని వేటు కాదు. 

2, దీనిచే యింగ్లీ షులాశే సిళా బల్లి ( 5142021641) అని వ్రాయుదురు, : 

౧౮ 



౮ అప్పానా హెబ్ భా కసలా-అస్పుకొండయ్య ఖం ట్రక్ 

కాని అప్పాసాెహిెబు సేనలో నున్న అకబ్బీె సెనికులును, హిందూస్థానీ నుండి ఆషిర్ గథమునకుం బోయెను, మరల నచ్చటినుండి. పంజాబం 

యె నికులును ఆప్పాసాహెబు చెప్పినను ఈ నాగపుర పట్టణము నింగీ షు _జేళశమునకుం బోయి రణజిత్ సీ ౦గనొద్ద నుండి య-చచ్చటనే మరణము 

*ఇవారి యధ్గీనము చేయి మని డిసెంబరు 3 ౦-వ శేదీవజకు నాపట్టణ | నొంచెను, 
మును వళమం రకు వారికి ముట్టవలసీ శేతమంతయుం అధ 
దిని goby _ వడసీ, yrs దమ | Py wr Cre (న వ భం ) ౪, సా, స్తృములత్రోం బోవట కధికారమును ge wits సతారా రాజులలో6 జివరవా(డు, ఇతనికి శవోజీ యన్న తూ 

వా తో' క కలదు. అప్పాసాహెబ్ * అనునది గొరవనానుమ్కు వ్యవహార కుక్హ్ర్తాణామును ఏడిది వెళ్ళిరి, అచ్చటినుండి హైదళాబాదుననాబు we హల క ర నాం. 

సొదకుం బోయి యాతనికొలువులో6 జేరిరి, ది రా స 
_సతౌరాలో. రాజ్యము చేయుచుండిరి. (కీ, శ. ౧౮౩౯ లో 
ప్ర శాపసీంగ్ నారాయణ) యనురాజును నం హాసన శ్రమని జేసిం 
యాతేని మూండవ తమృండై న అప్పాసాహెబును Ef షువారూ 
.రాజ్యమమిందం శహూర్భుండంబెట్టిర, ఈతండు రాజ్యమునకు వచ్చిన 

తోడనే | ద్ర్రైలా సహగమనము చేయుట ఆంపిజేసెను. రెండులక్షల 

రూపాయలు వెచ్చింది సతారాకు నీటివసతి చేర్చ టీచెను, రెండూ 

లక్షలు పెట్టి వేణా కృష్ణానదులకు వంతెనలు కట్టించెను. నూతనరా జ: 

భవన మొకటి నిర్మించెను, అది యిప్పుడు మ నుపయోా 

గంపంబకుచున్నది, ఇత (6 డింస్సీ పువారీయెడ మిక్కిలి విశ్వాసముతో 6 

(బ్రవర్టించెను, ఈతండు ౧౮౪౮-_ సంవత్సేర ము, ఏప్రిల్ నెల 

౫వ తేదీని మృతినొందెను. మరణమునకు బూారషము బలవంత రావు 

భోకొసలా యను కుబ్లవానిం 'బెంచుకొ నెను, వానికి వెంకాజీ యని 

చర పె ప్రిను, కాని యింగ్లీ షువా రాద శ్రతేను ఒప్పుకొనక సతారా 

రాజ్యము తను యధీనము చేసి సికొనిరి, 

ఇచ్చట నప్పాసా హెబును జసేవరీ ౯-వ తేదీవజికును రెసీ 

చాన్సిలో నుంచి యాతనిచే నీకి ౦ది 

™— ని యింటికి బోనిచ్చిరి- 

నగా మొప్పుదలలు చేయిం 

6 నర దానదికి ను త్రరమం దున్న రాజ్య మంతయు, దకీణ 

మందలి కొన్ని ప్రదేశములును వర్హాడ్ (దీనినే యింగ్లీషులో బీరార్ 
_ అందురు, గావిల్ గథము, ఫిర్ సట్యా జవ్ పరము అను సంసానముల 

మెల దనకు గల హక్కును అప్పాసా హెబు ఇంగ్లీ షువారీ కీయవల 

. ఆముంను, ఇంగ్లీషువా రాకనినీమిత్తమె యాంచునట్లి * సబ్సిడీ) సె న్య 

వమునకును కంటిం జెంటుసె న్యమునకునై యీ పైని జెప్పిన ప్రాంత 

ములు (పృ తిఫలముగ నీయవలెను, రెసిజెంటుసలవో ననుసరించియు, 

కాటికి గవర్న మెంటు వారినమక మునకు ( చాత్సు లయిన మంత్రుల 

యమానుమతి ననుసరించియు అప్వాసాెహెబు రాజ్యము చేయవలయును, 
“ఈళత 6డు నాగ ప్రుర రాజభవనమునం దింగీ వ షు క్ష నికుల సంరక్షణములే 

నుం "చవలయును, యని చెప్పంబడి డన ప్రాం ంతము. లన్ని యా నింగ్లీ షువాదధీ 

 యటిన మగువజకును వారీకి క స సబొసిడ్ (క్రింద రావలసిన మామూలు | 
యపక్మము ముట్టుచుండవలెను, ఇంగ్లీ తం రాతనిరా జ్యమందలీ యు 

జ్రోటును కోరీనను వెంటే యది వారి యధీనము చేయవలయును, ఆజ 

విన నట్టి పఫురువుని నింగ్లీ షువారకి వంటనే పట్టియాయవలయును. క్షీ శా 

ఇుర్హీ a గుట్టలును, బొజార్లున్కు దానికి సమీప మునందలీ భూమి 

చలయునంకయును బి బ్రీటిషుగవర్న మెంటువారి కిచ్చివేయవలయును, 

వారె కావళ్యక మని ను పనులు, యుద్దయన కక్క అకువచ్చు 
ని వా రాగుట్లమి (ద చేయుటకు వారికి (ఇంగ్ల wr స్వాతం 

చక్క త్రము. కలదు, al 

అ స్సా EA శ్రీ ఎల . ఒకకవి. లవలీపరిణయము, సారస్వతా 

దర్శము అను రెండునాటకములను రచించెను, ఈనాటకము లే కాక 
యికండు ఠచించినవి ఈ అప్పాళ్శా స్రీ వా దార్భ క “చిల్ల రవాదాః ల 

అను మటణికెండు (గ (గృంథములుకూడ నస్నట్లు కలత | 

దలీ శ్రాముము, . జనసంఖ్య ౧౬5 ౨ క 

యః కృన్వజిల్లా, గుడి వాడతాలూకాయందలి 

జమికొదారీ, గ్రామము. జనసంఖ్య ౮౯ (౧౯౩౧). 

అప్పాసాహె బిట్లు మరల రాజ్యమును ము. నింగ్లీ షు అప్పికొండ _ — విగాఘపట్టణముకిల్లా, విశామఘపట్టిణము 

ఉపారిమోది వై రమును మానండయ్యెను. ఇంగ్గీ షువారి కిచ్చెద నన్న 
(1 బేశములు వారికి స్వాధీనము గాకుండ యతి త్న ం చెను. 'బాజీరావును 
ఇనాం చామో(దికి చి _త్తీరమని చెప్పి తానుగూడ నచ్చటికి6 బోవ6 దలం 
చెను. అందుచే శెపొడెంటు ఆతనిని పట్టుకొని తగిన సి సిబ్బంది నిచ్చి 
 చ్కయాగకోటలో నుంచుటకై. పంపెను. కాని త్రోవలో నతండు 
€ త మించుకొని 'మపహాోదేవప పర్వతములమాంవెకిం కే ఎపెండారీ 

" | నాయకు డగు చిత్తూతో c he దినములు క లసియుం డెను, అచ్చట 

తాలూకాయందలీ జమీ క దారీ ఛ్రానుము, జనసంఖ్య ర 

(రాల 

అప్సి లే పల్లీ వ అనంత ప్రరముజిల్లా Was 
తెలూకాయందలి శ్రామము. ' జనసంఖ్య ౧,౧౨౦. RE 

త్రనితాలూకాయందలి జమికొదారీ శ్రమము, జనస సంఖ్య ye 
UU Atchinson’s Treaties, Vol. il, pp. 109-110, * 



వీ 
అప్సు చెర్ల __ అనంత పురముజిల్లా, గు త్తితాలూకాయం దలి 

గామము. జనసంఖ్య ౨౧౬౬ (౧౯౩3౧) 
Wy 

ప్రతిరథుడు 
నూ క్త న (౧౦. ౧౦౩) రచించిన బుసి. (ఐకశేయ ద్రావ్యణము, 

a సే ales యొక 

౮.౧౦ ). 

౨. (సూ, వం) ఇక్య్యకుకులో 

తన్ను (డైన కకవలయాశ్వ రాజు నకు నామాంతరము (భౌ, వన్య అ 

౨౧౦). 

hue అత అనా! 
ఫు శ్రుండై న ఫురురాజు వంశజు6 డగు అంతిభారుని ముస్తరుపు తులలో 

జిన్న వాయు, పు త్ర (డు కణ్యుండు, 

కర్ణము వీరివృ త్తి. అగ్ని పురాణమందు వీరు ముఖ్యముగ బం (డ్రైండుగు 

రని చెప్పబడినది ; ఊర్వశి మేనక్క రంభ మిత్రశేశి, అలంబుప, 

= స్వర్ణమందలి భోగ్ర్రలు, నాట్య 

భిశ్వాచి, ఘృతాచి, పంచచూడ, తిలో త్తమ. "ఫానువతి, అబల, 

రమ్య ( గణ భదాధారాయము మహాభారతమునందు వేజుజాబితా 

యాయంబజినది ; అలంబుహ్క మిఠ్ర,*ి, విగ్యుత్చ్పర్ణ , తిలో త్తమ, 

అరుణ, రక్నీత, రంభ మనోరమ, 'శీళిన్తి సుబాహు, సురత్క సురస 

సుప్రియ అతిచాహు (నుహా భా.) ఆద్ఫి. వీ రందటును దేవదానవుల 

వలె సే కన్యప ప్ర, ప జూపతిసంతతివా రనియు6 జెప్పంబడినది. అప్సరసలు 

పదుశాలుగుకులములనాం డ్రృనియు, అం దొకటి బృవ్మాదేవునిమనసు స్సు 

ననుండియు, రెండ సనదె త లు పు "అన్ని నుండియు 

'నాల్ల వది గాలినుండియు, అయిదవది ' అమృత ముననుండియు, ఆటవది 

జలముననుండి౫యూ, ఏడవది నూర్యకిరణములనుం కీయు, ఎనిమిదవది 

చంద్రకిరణములను౦ డెయా, తో మ్లిదవది "సేురువుననుండియు, పదవది 

మెబిపుననుండియు, పదునొకండవది మృత్యువునుండియు, పండే ండ 

వది మన్న భునినుండియు పదుమూండవ పదునాలుగవ కులములు త 

Pb కూతు లయిన ముని అరిష్ట యనువారికీ గంధర్వులవలన 

నుండియు ఫ్యుఫైను అని న్. జెప్పంబడియున్నది (వాచ 

స్పత్యము 0౪ 

అప్పరోయుగ ము __ భారతవర్షీయ తీర్థము. 

ఊదగా సిరీ యీ — ఇది అఫ్ గానిసానషు అథ్ట గా€ళురి్య- స్తానము. లా కార 

అమోరు నధీనమునఇదు నున్న తురక. సానములో నిభాగము. అఫ్ గాకా 

తుర్కిస్తాన మన్న పేరు ఇంగీ పువారు వాడునబే కాని యా దేశము 

నందు వాడుకలో లేదు. ఆదేశమువారు తమదేశమును తుర్కిసాన మే 

అనియెదరు. ఇది అఫ్ గానిస్తానమునకు మిక్కి_లీ ఊ_్తరయునను మధ్య. 

ఆసియా కంటుకొనియు నున్నది. దీని కుత్తరమున రప్యారాజ్యము 

గలదు, పూర్వము 

గోీళమందలి యాసీయాఖండదేశములలో నొకటి. 

'లంను, 

యిందులోనివిగాసే యుండెను. కాని యిటీవల నా మూంటిని 

ప, ల్యేశముగా విడందీసి జకపరగణా నిరీ ౦పంబడినది, ఇందలి కొంత 
- 

భగము పర్వతేమయముగన్కు మిగిలినది మైదానములు కలదిగను 

నున్నది. దీనివి స్తీర్ణ ము ౫౭,000 వేలచదరపుమైళ్లు, 

ఇందలి * బాల్ ” అను వ్ర, దెశమును పూర్వము 

జ ఇ A ఆద్య Mad యని యనుచుండరి, జరతృ్ళమ్షు(డు ( Zoraster ) 

తేన మతమును మొదట నచ్చట'నే బోధించె నని చెప్పుదురు. ఈ 

చా క్ట్రీయానా మిక్కిలి ఫురాతనకాలమందు * అకియ పేనియక్ ? 

సామా జ్యములో ( Achaemenian Empire) నిమిడయుం డెను, 

క్రీ-శూం ౨౫౦లో థియోడోటస్ అనువాడు, అచ్చట “సెల్యూ సుజె 

రాజునకు ప్రతినిధిగా నుండి స్వత౦ త్రం డయ్యెను, ఇతడు గ్కీకో- 

బా డ్ యక్ వంశమునకు మూాలపురుషు డని చెప్పవచ్చును. తరువాత 

by ప్రా ౧౨౬ వా, ౦తేమున పారి యనులు, "శ్వేత హూణులు, క్రై హా 

ణులు మొదలయినవారిచే నీనంశ మంతరీంచిను. తరువాత లొదరగతు 

వచ్చెను. ఇచ్చట బౌద్ధమత ప్రచారము వి శేపముగా 'సుండినట్లు 

ఇప్పటికిని గను పడువి గు లే స్పష్టపడుచున్నదది. అప్పు డుండిన 

నవవిహోర ను. ఇప్పటికిని అచ్చట నొకటి గలదు, 

_ జనసంఖ్య 

౭,౨౧౦,౦౦౦. 

ఛంగీస్ ఖానునిదాడికి లోంబడి పాడై యో పృ దెశము మిక్కిలి 

దీనావస్థం జెంచెను. ఇది కొంతకాలము ఢిల్లీ క్యరులయధీనమం దుండి 

తరువాత యుజ్ బేగ్ వంశీయులే నా కృ్కమిం పంబడియెను, ౧౮ా=వ 

శ్రశ్రాబ్దియం దిది అహమద్ ఖాను రాజ్యములో జేరియుం డెను, తరు 

వాత నాతనికమారు.డైన తై మారుకాలమున విడిపోయెను, (౧౯-వ 

శతాబ్ది పారంభమున నిది బొఖారా రాజ్యమునకు జేరియుం జెను. 

దోస్తు మహముద్ కాలమున అఫ్ గానులు ౧౮౫౦ లో చాలక్ 

తస్కురక్ "a (పాంతీములన్సు . ౧7M లో, అక్ భా మొదలయిన 

అయిదు పళ్ళ్చిమ ప్రా పాంతములను, ౧౮౪౯ లో కుండుస్ (ప్రాంతములను 

స్వాధీనపటుచుకొ నరి. ఇందులో గొంత భాగమును నుసణించి తగాదా 

లుండెను. కాని ౧౫౭ ౩-లో ఇంగ్లీ షువారును, ర హ్యూవారును 

గలసీ ఒక పంచాయతీ చేర్పజచిరి. ఆ ప లాబ్మా ంఠ 

ములను అస్ గానుల కొ సంగిరి. అబ్బ్వుర్ ర హిమాక్ ఖాను తు. నీ 

ప్రాంత మఫ్ గాకొవారికి పూర్తిగ లోంబడెను, 

అక్ గాని స్తానము _--భూమం డలముయొక్కా పూర్వార్థ 

ఇదె హీందూ 

దేశమునకు వాయవ్యదిశయం దున్నది* బదకూణము, " కాఫీర్ 

స్టా నములనుగూడం గలిపినచో మొత్త మీ 'దేశముయొక్క_ "వై ళా 

ల్యము ౨౭౦౦౦౦ చదరపుమైళ్లు, ere ఎనుబదిలక్ల, 

సరీహద్దులు - భాతిక లక్షణములు 2 ఈ దేశమున కు _త్సీరమున 

రషియకాతుర్కస్తానమును, తూర్పున కాశ్ళీరమ్యు పెపావరు ఇలాకా 

దజీణమున బలూచఛచిస్తానమును, పడమట పర్షీ యా దేశమును 

గలవు, ఈదేళశ మోశాన్యకోణముననుండి నై రృతిదిశకు' అం డాకృతిని 
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రమారమి మ 
ఖః 49:6 మైళ్లు వ్య్యపీంచియున్న ది, వాయమవ( పువిక్ట 4 కాన్న యమున దీనివెడల్పు సుమారు 3౫0 అ కా 

శ్రీ ర ౧౯౨౧-వ సం వత్పేరమున 
"సంధి. ననుసరించి ,ప సుల నం మో దేశపు కీ. 
తదనుసారమగ దీన్ ఆశ. చేతి పరిగణీంపణుకుచున్న ద 

యు తర నీ మా'ర్రేక్స పడమట జుట్ ఫక్త్ Me sn యచటనుండి a కాముననుండి యారంభమై సరా ఖివ్యు ఫకర్ నామకపట | ట్రైక్కొగ సాంచాకుశపర్యతములమింయక ఇ, కాకీ రయనకరం 
మాలికలక్ర సమానాంతరముగ 3 అ ఫిమగ పరోపమిస్షా పర్వత చును, అచటి ద్రుర్రా ౪ ర్యా '6దుగ కాసీర్ స్థానమున బ, చేచిం 
చాంటొనపీదప వూర్యో ను. న బోయి దానిని | కోనార్నద్దిక్షిన్సి కొ బరుకనుముకున్ల ౮ € నది వెంటవెంట వచి 

ak బశిము ఆఫ్ గాకొదుర్గసమిపమున ముర లా చక్ అను ేర్త్యుల | తాభికుఖమై దోమండి స్వ ఈ ఏ. స లేరుస్టానముసండ దక కొండలసండ అశే యది నుత్తరించి చూల్పాంతు | ఇద = చగుచోట నీ శేఖ గో a క్ట క్ష ౫ © ల్రీ అ టరో్కో మకా శాంతపు ఇచటనుండి | a మల్ నదిని దొాంటును ఎడారీమధ్యము ౫౧౦ యిది పరీషిచూస్స ం 
బరలపషను, 'గోమల్ నదిని దాః 



అఫ్ గాని స్తానఘ 
కోబాక్ పర్వత ములగుండ చమను నగరముమాొందుగ నుష్కి_ పా, ౦తము 

నుండి “"పహల్థండ్ ఎడారిని చాంటి మైస్టానమునకు దక్నీణమున( 

బర్జి యా దేశపు సరివాద్దుతోం గల యును, అచటనుండి ఇది ఊఉ త్తరాభి' 

ముఖమై పర్షి యారాజ్యపు తూరుపు చెల్పగ హరీరూడ్ అను నదివజకు 
నవ్యవస్థితనార్హమునం బోవును. అక్కడనుండి జుల్ ఫకీర్ నబికును 

హరిరళూడ్ నదియే అఫ్ గాని-పర్షి యకొనీమాశేఖ. =. 

పర్వతేములు నదులు : ___ ఈటేళ మంతయు. నొక విశాలపీఠ 
భూమి, పర్వతమయము. 

ఏడువేల యడుగుల ఉన్నత ప్ర, దేళములును గలవు $ అనంగా బందరు? 
కాకినాడ మున్నగు శేవుపట్టణములం దుండువారికం కు నొక్యమెలు 

ఎత్తుగల ప, 'దేశములందు నిచటిజను లుందురు. ఇచటి పర్వత శిఖరములు 

౨౮,౦౦౦ ల యడుగులయెత్తువజకు నున్నవి, పీ ందూకుళశపర్వతము 

లును వాని శాఖోపశాఖిలును దేళమం దంతటను వ్యాపించియున్న వి, 

ఈ పర్వత ఇాఖ లన్నియు హీమాలమయోన్నతే భూముల వాయవ్య భాగ 

ములే కావచ్చును. ఈళాఖ లన్నియు దకీణ, వాయ వ్యా భిము ఖము 

లుగ ఆాలవృం ఆకృతిని బ్రసరించి కృనుముగం దగ్గిపోవుచు తుదకు 

పర్షి యా'సరి నొద్దులం దున్న ఎడారులం దును, హోమూనులందును లోపించి 

పోవును. ఈ చేశఫు నై రృతికోణమున అఫ్ గాని = పర్షి యక్ సరి 

హద్దులదగ్ధలు సము (దృతేటమునకు ౧౬౦౦ అడుగుల మొత్తున విశాలమగ 

పల్ల పు ప్ర, చేశము in సముద్భ్కగాములు కానినదు లన్నియా నీ 

పల్ల ముగ చేడచుండును. ఇట్టిపల్ల ము లే హామాను. లని పిలువబడు 

చున్నవి. కోహిబావాకొండలు హీందూకుళశములకు పళ్ళ్చిమముగ 

వ్యాపించి యక్వలంగ్ అనుచోట మూండుపాయలుగ6 జీలిపోయినవి, 

పీనికిం బడముట వారిరూడ్ నదికి దవీణముగ సెఫేద్ కోహాకొండలును, 

వాని కు త్తరమున బండిబాబాకొండలును, వాని కించుక ఈళాన్యముగ 

బంద్ _ఇ-తుర్కి. సాక్ కొండలును గలవు, పొమోరు వీకభూమియం దలి 

కాంత భోగ మోటేశమునకుం జెందినది కలదు. జలాలాబాదున కాగ్నో 

యముగ నున్నకొండలును సెఫేన్ కోహ లనియే పీలువ(బడుచున్న వి, 

ఇతిహాస ప్ర సిద్ధ మగు కె బర్ కనుమ ఈ కొండలలోనిదె, 

'జేశమందలి ఈ నానా పర్వత క్చేణులవలన నేర్పడిన. లోయ 

లన్నియు నదులు, వోగులుగ? బరిణమించియున్న వి, కాని వాని 

యన్నింటిలో ముఖ్యమైనవి నాలుగ. దుమ్మాత్స తే. పామోరు పీక 

భూమిలో బుట్టిన ఆక్సస్ నదియా దాని మా ఈదేశపఫు 

ఊ త్తరభాగమును జూలవజకు( దడుపుచున్న వి. ముర్ధ్భ బొ హరిరూడ్ 

నదులు కొంతదూరము ,ప్రవహీంచి యిసుకలో మాయ మైపోవును, 

కాని నిజమున కివి ఆక్సస్ యొక్క. ఉపనదులే, గడ్డమంచుచే నిండు 

_కొనియుండు పర్వతకందరములనుండియా, హీమానీనదముల( Gla- 

iers నుండియు, కరణిన మంచునీరు ఆక్సస్నదిని జేరుచుండును. 

ఇది బొఖారా జేళభముగుండం వహించి ఏరల్ సము ద్ర్యమునంగలయును. 

“హిల్మండ్ నదిు, దానియుపనదులున్కు దానిశాఖలును నై రతి 

సముద్ర, ఫు నీటిమట్టమునకం కె నిదె. 

౨౦౦౦ లు 'మొనలు ర్కోం౦ం౦ల యిడుగుల ఎత్తువజకును గలదు, 

౧రం౧ 

భాగమున వ్యాపించియున్న విః కాబూలునది అబేపేరు గల రాజ 
ధానీపట్ట్రణమునకు (6 బశ్చిమముగ భోం మెళ్సదూరమున6 బుట్టి తూర్పుగ. 
ద్రైవహించుచు పోయి అటక్ _కై రాబాదులదస్త్రణ సింధునదములో (6 

గలయును, వేద ప చ సిద్ధ మగు. కూభానది ఇదియే. గోమల్ నదియు, 
దాని యుపనదులును ఈ దేశపు ఆగ్నే యభాగమును నీటివసతి కలడాని 
నిగం జేయును, ఇదియు సీంధునదముయొక్క_ ఊపనదియే, 

తటాకములు ;___ ప్రాకృతికసరోవరము లీబేథమునం జాల 

గలవు. కాని ముఖ్యమైనవి శెండుమూండే. గజినీనగరమున కటువది 
మెళ్సదూరమున అబ్-ఇ-ఇస్తాదానామక సరస స్పు కలదు. దిని పొడువు 
౧౪౭ మెళ్లు, వెడల్పు (౧౫|| మెళ్గు, కాని లోతు ౧౨ అడుగులకు 

మించి లేదు, గజినీప ట్రణమనకు దగ్గజిగే ఒక సరోవరము కలదు. 

దీనిపేరు అన్నార్ సరస్సు, మూ(డవది మిద వదించిన విక్షోరియా 
ఆ-చటివారు దీని 'నేమందురో తెలీయదు, ఆంగ 

యులు దీని కీ చేరు పెట్టని, ఇది సనుద్రి ద, తటమునకు ౧౫,౮౦౦ ల 

యడుగుల యెత్తున నం దీని స" పచి మెళ్లు, వెడల్పు వె మెలు. 

waa త, మే. 

సరస స్సు. _ కాని, 

పురాత త్రము: ఆశ కొబూత్నది సృవహీంచు లోయ 

లన్నియు బౌద్దకాలమునాంటి వస్తుజాలముల కునికిపట్లు. కాబూలున 

కు_త్తేరయుగ నున్న బామియానామక నగర మున రాతివిగృహము లేక 

ములు గలవు. ఆ త్రరమందలీ తలా డ్ పట్టణమునుండి కాబూలు 

నకు వచ్చు మార్షమున నున్న చె హక్ par నగరమునందుం బురాతన 

బొద్దావ కేనము లెేకములు గన్పట్టుచున్న వి. కో పి*దమక్షా అనుష్క ప, దేశ 

మందు వినష్ట్య ప్రాచీనస్థా నములను సూచించు మంటిదిబ్బ న ప 

గలవు. వీని క జై శ్యాం అనునది యొక “పెద్ద తిన్నె. ఈడదిబ్బలను 

ద్రస్వ్టిం చుటవలన ఆకాలపు నాణోము అ దోరకుచున్న వి. 

జలాలాబాదు 'సమొపమం౦దును, కాబూలుదగ్గ జను చుట్టు పృక్కల 

జ సాలా; నూ పములు గన్చించుచున్నవి. టర్నాక్ నది 

(ప్ర, ప, వహించులోయయందు మట్టలో కూరుకొనిపోయిన నగర చిహ్నా 

ములు గానవచ్చుచున్నవి, ఇదేచోట ప్రాచీనకాలపు అర్కో సియా 
యుండియుండవచ్చు నని పురాతత్త సవిదు లనుమానించియున్నారు. 

“హెల్మండ్ నదీతీరమందలి గిరిమ్మూనగరమున బూర్వ కాలపుభవనముల 

గుర్తులు కలవు, ఇవన్నియు. బురాతనపు దాం,గ,యా నాకు( జెందిన 

వని యూహించిరీ, కంథహారము(గాంధారమునందలి యొకమసీదులో = 

పాషాణ భిమౌపాత్ర, మొకటి కలదు. ౫[-వ శతాబ్దియందు పఫావరులోే 

నుండిన శాక్య ముని యొక్క భికాపా తృ ప యని నిశ్న్చయింప 

బడెను, ఇట్లు గ్రీక్ - వా ఫ్రీహవ క క ల బాదుల 

ప్రావీనకాలప్రవసకు సతులుమా తే శ్రమే కాదు--లెక గ్రాత్ మిగిలియున్న వి. ఈ 

రండు యుగములకును ప మిచట హిందువు లుండి రని 

యూాహిం చుటకుం దగిన చిహ్నములు, మఠములు లోనగునవిగూడ 

నీచేళమున6 గలవు, లండీకోటల్ సమిాపమందున్న పర్వత ప్రలోయ 

లలోే భ-గ్య్నావశిస్టము లైన మహాదుర్గములు శలవు, ఇవి యేకాలము 



యర 

నాంటివో తెలీయదు. స్కస్వుత మివియన్నియు కాఫిర్ కేటలని పిలువ6 

బనుచున్నవి. కాని మహమృదియయుగ మునాంటి కట్టడము లంతగ6 

గానశావు, గజినీ మిక్కిలీ పురాతననగరము. అనేక సంవత్సరముల 

పర్యంత మిది మసామదునకున్కు నతని సంతతివారికిని రాజధానిగ 

నుం డెను, కాని ఇచటం బేర్కొనందగిన కట్టడ వేదియు లేదు, 

ప్రాచినకాలపు నాణెములు. దేశవుం దన్ని దిక్కులం గలవు, వీనిని 

సానమంతయు( బలకరాతిమయము, 

జః డ్ త్రరమార్ల మున రహియాకుం బోవుచుండును, . 
ఖినిజములు:.__ఖనిజసంపదయందు(€ బన్ని కగన్న చేశములలో | రా వు 

నిదియు నొకటియని చెప్పవచ్చును, కంథహారమునకు మా(డుమెళ్లేదూర . 

ముననుు మారుఫ్న కు _ల్సీరముగనున్న కొండలయందున్కు ఇ_స్టలీఫ్నం 

1 నుండును, 

త్రువ్వ్ తీయునధికారమును ఫ్ర ్సుటేశీయులు పడసియున్నారు. 

దును లాగుమక దగ్గ టీవాయగులందును బంగారము కలదు. హూజారాజత్ , 

కంజషీర్ లోయలందు వెండిగను లున్నవి, క ర్ర,ంగోమల్ నామకనదుల 

సిరాజ్ , పంజ 
ష్ వీాందూకుశములందును ఇనుము దొ దొరకును. చామియాకుం బోవు. లతో నింపిన కుంప టను దగ్గలిం బెట్టుకొని దినములు గడప్రుచుందురు. 

క నుమలన్ని యు లోహమయము లే, మజీయు నిదే పా ూా0తే మున కొన్ని 

మెక పొడువున ముడి ఇనుము గలకొండల పంక్తి యొకటి వ్యాపించి ' 
యున్న డి, కుర్ -కాబూత్ సమొపమునను, క ర్క-చాపర్వత ములందును, 

సె ఘన్ ఫఘూశిరీలమధ్య నున్న సురఖబ్లోయలందును ఆ నదియొక్క_ 

ఎడమవై పున నున్న ఇవ్పీష్రాయందున్సు కుందుజ్ నకు ౫౦ మెళ్లుదక్షీణ 

మున నరీన్ నందును, అఫ్ గాక్తుక్కి సానమందలి కరాకోహ పర్వత 

ముల కుత్తరముగ నున్న ఛకాల్ నందును చానికిం బడమరగ నున్న షివ, 

ఫూోర్సంధ్ లోయలందును రాతిబొస్ట కావలసినంత . 

మశ్యనున్న పెర్తూలీ ఇలాకాయందును జబల్ -అస్ - 

లంగ్ నందును, 

దొరకును. కాబూలునగరమునకు ౫ మెళ్లు దకీణముగన్వు ౨౦ మెళ్లు 
నె జ ఖతిదిశే నున్న ఖనేఖో నారునందును తరు ప్రగనులు కలవు. ఇవి. 

కాక దేశమం దెంకను పలుతావుల రాగి లభించును. దానివిషయ మై 

ప్రృయళత్నములు కాని సలుపయిడుట లేదు. కుర రృంజిల్లా 

నఫ్ఫేకొకోపో పర్వత 

ఫరింజాల్,, 

ఇంతేషజు శెట్టి 

ఆ తర బం గామ్నంసును, పి-న్వారీలదేశమందున్తు "స 

 ములందున్కు కకరదేశమునందున్కు హజారాజాతా 

ఘూగేర్బంథ్ కనుమలలోని లోేలింజ్ మున్నగు స్తానములందును సీసము 
విస్తారముగం గలదు, హీరాత్ నందలి సీసఫ్రుగనులు (శ్రేవ్వబడుటయే 

"లేదు, కాబూలునగరమునకు 3౨ మెళ్ళు వాయవ్యముగ నున్న 
ఆఅక్టృక్ డబ్ ప్రాంతమున అంజనమ్మిశ్సిత మైన సీసపుగనులు కలవు, 

వృస్తాక మపయోగింపబడు" క్రీ మంతేయు హజారాజాశ్ర్ 

నుండి కొనిరాణుకురున్న ది అచట నిది భూమిని దృవ్వవలసిన 

యవసరము లేకయే లభించును, ఫరీంజాలునందలి గని అతి (పా,చీన 
కాలముననుండి యు బనిచేయ(బడుచున్న ది, నన ప 
మెళ్ల దూరమున పాహమక్సుద్ చామక పర్వత శ్రే శే శియందు అంజనము 
pres బదమాణమునందును, _ఫజా బాద్, జలాలాబాద్ మార్గ 
మధ్యమున ఫిర్ గామ ప్ప ప దేశమునకు దక్నీణమునను కంప్రలు దొరకును. 

_ కంథపహారము, హీ రాట అఫ్గాక౯్ తుర్కొ_స్తానమలందున్కు కా మద్ 
స లోని ద కొ న్త్-ఇ-సఫేద్ స 'సమాపమునందును నొక విధనమ% సుద్దసున్న ఫు 

అఫ్ గాని గానము 

రాయి దొరకును. గంధకపుగనులు హీరాత్ ప్రాంతమున నున్నవి, కాని 
ప, స్తుత ముపయోగమునిమి త్త మిపడారము హజారాజత్ దేశమునుండి 
yp 

యు, మైస్ట్థానములోని ఫీర్కి_ (శ్రీ నామక సృ్కదేశయునుండియు( గాని 

రాయబకుచున్న ది, నూళేకార మెక్క_డంబట్టిన నక్కు_డ దొరకును, 

'బేళమం దన్ని దిక్కులను పాలరాయి కలదు. కట్ ఘనమునందునుం 

క్రుంగుజ్ 'సమౌపమునను రాతియుప్పు లభించును, అఫ్ గాని తురి్యి 
"కెంపులు మున్నగు విలలవగ ల 

కాలమానము :-_ ఈ దేశపుపీళభూములందు వేసవికాలమునం 

చెండ లరతితీ న వ్రుముగన్వు కీత కాలమునందు. జలి యపరిమితముగను 

గజినీ పంతేములందు థీత కాలమున మూడు 

ఆసమయములం చెవరికిని 

శ్రేయుంబవళ్లు జనులు నిప్పు 

శాబూళ్ స్ట 

నెలలపర్యంతము మంచు గురియుచుండును, 

బాజారులలోే( దెిరుగుటకు వీ లుండదు, 

చలీకాలమున కంతకును సరిపోవు ఆహారసామ్మపులు ముందు 
ననే నేకరింపంబడియుండును. కావున వీరికి తజచుగ చెలుపలీకిC 

బోవలసీనయవసర ముండదు, ఇంటికప్పులు, చాజారులు బయళ్టూ 

వీళ్లు, పొలములు మొదలగున వన్ని యు స్వచ్భసృటికమువంటి. హ్మ 

ముతో నిండి నూర్యకాంతులవలనం దలతల లీనుచు€ గనుల కానంద 
మొనగూర్చు చుండును. వృకు.ము లన్నియు నీ హిమపాతము మూల 
మున బర విహీనములె యొండిపోయినవానివనె గన్సించును, అగ్ని 

స్పర్శము శక ఒకొ_క్క._.సమయమున చేతి వృేళ్హసెశ మాడను. ఆ 
సమయమున తాపమాపకము (Thermomets?y నందలీ పాదరసము 

నున్నకుం గ్రింద ౧4. * అంశములు _దెగియుండును. గజినీనగర 

మ'ేకపర్యాయములు " మంచు తుపానులచే ధ్వంస మెపోయినట్లు 
గాథలు కలవు, ఇక నెండకాలమున నెండలును దలపిం-చూ 

చుండును, అందును కంథహోర ప్రాంతమునందలి జేండిమి భరింప నలవి 
కానిది, సుడిగాడ్పులు న ల కల విజృంభించి మట్టమధ్యాహ్న 

ముననై న జీకట్లు (క మునట్లు చేయును, కంథహోరు-_ఇలాకాయందుం 

esa కా! మికు, .టముగ పడదు. హీరాత్ (ఛా,ంతములం 

దును ఒక విధమగు గాలి వీచుచుండుటచేత వేసవిని ఎండ తు 
వగ నుండవు; చలికాలమున మంచును ఎక్కవ పడదు. ఈదేళ 
మందలి వాతావరణము శువ్కు_ము, ఆం ధ్ర దేశమున 'నెండకాలమున€ 

దొలకరివానలు గురియునట్లు ఆభేళమునర గురియవు, మేఘా క్రా, కాం 

అను 
పెదల6 
ఏ 

తము గాని నిర ర,లాకాశము, ప్ర ప్ర, కాశవంత ముగు నూర్యకాంతి, సళ్ళ 
చం ది ద్ర కావూర్ణ ము వైన నిశాసమయములు, ఈ దేళ్ళనున ఆనంద మొన 
హూప్పచుండున. కాబూలునందు సగటున సంవత్పరమునకు ౧౧ 
అంగుళములవాన కురియును. మొ త్హముసోంద 'సంవత్స్రమునందు 
దొ నెలలు బాగ! నెండ కాయుచుండును. 

జనులు _ జాతులు, ముత ములు = భావనలు ba, ఈ చేశమంచదలి 
జనులలో నశేకజాతులు కలవు, వానిలో అ ఫ్ గ కొ _ అఫ్గకొజాతి ప్రథాన 



అఫ్ గాని సానము 

మెనది. ఈజాతివలన సే దేశమునకు అఫ్ గానిస్తాన మను పేరు కలిగినది, 

అహ్లాలీలు లేక దురానీలు, గిల్తాయీలు, పరఠానులు నను మూండు 

దాతులవారును అసఫ్ గాను లనియే పీిలువంబడుచుందురు, లోడీలు, 

సులేమాకొఖేలుల్కు కెరోతీల్కు చాజిరుల్కు పోవిందా తెగలు, 

గండాస్రాూరులు బబరులు, చె"ధ్వనులు మొదలగువా. రందటును 

గిల్లాయీాలక్రుం జెందినవారు, రహ్ అనంగా పర్వతము, కావున 

పరషతే ములందు నివసించు వారు రోహిలా లనయబరయగిరి, మోహమం 

దులు, వజీరులు సిన్వారీలు లోనగు తెగలవా రందటును రోహీ 

_లాలే యగుదురు మొ త్రయున ప రందటును పశాను లని మయా పిలువC 

బడుమందును, మింద వచించిన అఫ్ గాక జాతులు గాక వారితో 

సంబంధము లేనివి మణియునవీకజబాతులు కలవు. 

ఛర్ఐమకులు యుజ్ ే సలు, తౌజికులు, కొఫీరుల్కు ఖూషియానులు 

మాలికులంు టాకీ ల) మంగోలులు జూర్ణ నులు, అంభేవీలు, 

బటకులు అను పేరుల పథ్క్ల తెగలు కలవు, వీరును విదేశీ 

యులచే అఫ్ గాను లనియే వ్యవహరింప6ంబడుచుందురు, కాని పర్ట యను 

హజారాల్ము 

త ర్కాలు త్తి 

భామను మాటలాడు పర్షి యా ప్రాంతపు అఫ్ గానులకునుు హీంమూ. 

సానపు సరిహద్దుల సమీపమున నుండు పఠాక్ = అఫ్ గానులకును చాల 

"భేదము కలదు, దురానీలు తౌము బెనీ ఇస్రాయీల్ సంతే తివార 

మని చెప్పికొందురు, పస్టుభానను మాటలాడు పఖ్ శకా 

(పశఠాకాల నుండి విరు తమ్ము వేటుగ భఫెొవించుకొనరు. ఈ పలు 

తెగలవారి నందజ “శీకీభవింపంశేయునది భావరయే. వీ రందబును 

పఖ్ కక్వలీ యను |గృంఢథమును బృమాణముగ (గ్ర హీంతురు,. ఇది 

హీబ్రూ ధర రృ గృంథమును బోలీయుండును, అది యటు లుండ 

పఖ్ శకొవల్నీ గృంథము మహమ్మదీయ నీతినియమానుసారము పరివ్మ్య్ముతే 

మయ్య, స్ నలు. యాచారం వ్యవహా రాదులు రాజప్ప 

తుల రీతులం బోలియాన్న వి. 

కాని 

మొ త్రమున అఫ్ గానుల నందజను జేశసంచారు (Nemads ఏ). 

లనియు, సిరవాసు లనియు శెండువిధములుగ విభాగింపవచ్చును. 

సంచారులు పశుపరివారముల వెంటంబెట్టుకొని ఎల్లి ప్పుడును దేళాట 

నము సలుపుచు బీవయా లే, గడపుచుందురు. సంచారవ్యాపారము 

నరు ఛై సిద్ది కెక్కి _నవారు గిలాయిోాలు, ఒకొ)_క్కు_ళటిీ ఫితు ఆమే 

స నె తమం బోయి ఒం కెలవ్యాపారము వేయు 

చుందురు, స్థిర వాసులు ( Settlers ) పల్దెలం బట్టణములందు వసీంచి 

కృ స్యాదివృత్తుల ద్యారా జీవించుచుందురు. అతౌజికులు పర్షి యా దేశీ 

యులు వీరీ దేశమున తొమిదిలకేలవణకును గలరు. కృషి వీర్, 

ప్రధానవృ త్తి. నేనయందును వీ రెక్కు_వగం గలరు, పహాజారాలు 

మొగల్ వంశీకులు. ఛర్ అయినుకులు హీారాత్ర్ పరిసరములందు 

నివసిం చుచుందురు. వీరు లక్ష యెనుబదివేలవఆకు6 గలరు, యుజ్ బేగులు 

సునూరు నూ౬డులకులవణికుం గలరు, 

దలి అఫ్-గాకాతుర్కీ...స్తానమున వసించుచుందురు. నాదిర్ హహ కాలమున 
నీ దేశమున కేతెంచి.యకనిమరణానంతర మిచటనే. నిలిచిషోయినవా: 

చుందురు, 

"కెవరికి నియ్యనవసరము లేని తలపన్ను హిందువులనుంది వనూలు 

_చేయంబడుచుండును. 

హేతువు, కాఫీరసానమందలీ జను లందటు pyro ము'సల్లాకొ 

మతమును గై కొని రని తెలియుచున్నది. 

“వలె దృథఢముగ నుండును, 

పంజాబువాసు లే, తెలుయుదేశమునందలి మువ్వుర తో నొక్కా పళఠాను-. 

సరి కాగలడు. అకృతియందును పీరు మంచి సుందరులు. 

సుబుపు పసుపు గలసిన. ట్లుండును, వర విపయమున విరికి 

వారు కాశ్ళిరవాసులు, కపాలపరిమాణమందు పఠానులకును దక్కిన 

. అఫ్ గానులకును భేదము కలదు, అఫ్ గానుల కపాలపరిమాణము రాజ. 

_పుత్రులవానిం బోలీయుండును, ధ్ర్రులాను సకలవిభములC 

'లక్రుం దగినవారు ; సౌందర్భవతులు. 

తెగకు జెందినవా శెక్కు_వ. 

'ఛావను మాటాడుదురు. 
మెక్కు_వ, 

_జరగుచుండును. హీందూకుళేపర్యతేముల శకెగువను తుర్కీ_ భావ వాడుక 

యం దున్న ది. 

_వాడుచుందురు.. 

ధార్మిక, వైద్యక నైతిక 

చున్నవి. 

'నతండు తాను గావించిన స్వాతీ చేశవిజయమును , గ 

లిఖిం చెను, 

శ్ భే (౧౪౯ర-వ' సంవత్సరమున 

_పష్టుభాహయందు.. వీళోక దేశవిజయమును 

చెను, 

సాధారణముగ వీరు ఉ త్తరమం | 
_ధార్మికసంస్కర్హ, ఇతనికి పీరీ రోపుకా (52126 Of Light) అను 

| ఏిరదమగూడ మండియంం డెను... 

 శరీలయుదివేలవటికు గలరు, వీరు కిజిల్ బాహు లనుపేర. బర లసచుందురు.. 

వైద్యక, లేఖక, వ_ర్హకవృత్తుల నవలంబించి వీరు జీవనము నేయ 
3,౫౦౦ ల హీందువులును ఈబేశమునల గలరు ఇతరుల 

పహీందువులు పరతంత్రు లగుటయే దీనికి 

అఫ్ గానులు మంచి బలముకలవారు, శరీరము ప్రస మె యాక్కు 

సందూ దేళమున వీరింభోలిననారు ఒక్క... 

'దేపూవర. 
గ్రా 

సరివచ్చు 

బురుషు 

ఈ దేశవాసు లందటును మహమదియులు.. శ్ ఫ్ర, ౭-వ 

 శతాబ్దియందు వీరు ముసల్తాక్ దీక్షను గృహించిరి. నీరిలో సున్నీ 

హజారా లోనస కొన్ని తెగలవారు 

షియాసం ప, దాయులు, ముల్లాలు వి రందజుకును నర గురువులు. 

 కంథవహోరపు ఇలాకాయందు ధర్థాంధు లగు దురానీ _ అఫ్ గానులు 

కొందు కలరు. వీరికి ఘాజీ లని పేరు; అనలా విరు ముసల్తాక్ 

“మతమును దప్ప. తక్కిన ధర్మముల నన్నింటిని rem 

చ ఇ తినపట్టనవారు. 

పస్తు, అఫ్ గానులు కానివా రందటును పారవీ 

మహమ్మదీయాల కీ భావయెడల నభిమాన 

జేశభాపు కాకపోయినను . దిని క్కువ 

రా జకీయవ్యవహార ము లన్నియు నీఫాహయంచే 

sree 

అందువలన 

పచారము కలదు. 

బదమోణమునందు పారనీభవ మగు జేట్ొక భావను 

వాబ్యియ 'మెక్కువవ. పారసీభావ యందు కలదు? 
గ్రంథము లేకము లీందు6 "గానవచ్చు 

డను షేక్ మాలీ యను 

(గృంథరాపము 

ఇది ఇచటి వాబ్యయమున మిక్కి_లీ పై, ge 

యూాసఫ్ జాయాల నాయకు 

Pes 

కాజూాఖాక అపనతండు 

(గృంధరూపమున లిఖిం. 

బయజిద్ అన్సరీ .యనునతేనిచ్కే అక్బరు రాజ్యము సేయు " 

కాలమున గొన్ని Was లిఖంపంబడియుం డేను. ఇత డొొక 

అలుల. రహింఖాకా అనునత డు 

౧౪౩ . 



౧ర౮ 

౧౭-వ శతాబ్దియందు ప్రఖ్యాతి కెక్కియుంజెను, జెరంగజేబు 
కాలమున కుషాల్ ఖాక్ అను మలియొక లేఖకు డుంజేను, 
యుద్ధములందుాడం బాల్గూనుచుం డెడివాండు. ఇత నివంశమున 

మటికొందలు కవులు జనించియుండిరి,  అహమద్పషాహయు మంచి 
చే రందిన కవి, నందు వీరకథాగానములు 
"పెక్కలు కలవు, 

అఫ్ గాని - వాద్శాయ 

కలా కౌళలములు, కషి, వాణిజ్య్యాదులు ; ane . పట్టునకు, ప పట్టు 
వ్యస్త్రములక్రు నీదేశము మిగుల చ్రెనీద్ధి కెక్కి నది. అఫ్ గానితుర్కీ 
సానమునందును, iis 0తములందును పట్టు విస్తారముగ 
నుత్పన్న మగును. కాబూల్, హీరాత్, కంథవారములందును బట్టు 
నకు గొదవ లేదు, నూలుగుడ్డలు, రంగుదిను సులు, హు 
విదేశములనుండి జ ముఖ్య ముగ హీందూదేళముననుండి ఇ ఇచటికి వచ్చు 

చుండును. కలప, ఎండినపండ్లు, కలాం హు ఇంగువ, 
మదార్కు పభారీదిను సులు, ఉన్ని, పట్టు, తోళ్ళు, టం 
దేశముననుండి హీంమాస్థానమునకుం బోవుచుండును హేరాత్ ప్రాంక 
ముల మంచి తివావీల తయా రగును, 

మెత్త(బటిచి తయారుచేయు “పో స్పిను) క్ జ. కీ దేశయ శే 
శెక్కి_నది.. ఒంశులు గొ ఆలు, కొండ మేంకలు తతో 
రోమములతో  నేయంబడు మృదువులగు వస్త్రము లీబేశమునందలి 
ముఖ్యవి శేషము. ఈ వ(స్ర్రములు చాల విలువ గలీగియుండును, 
కంభ హోరమున నెజ్జని తళుకు రాలపూసలతో సోరములు నిరి, 0౦ప6బడు 
చుండును, ఉత్తరమార్షములద్యారా రషియా బేశమున కిచటనుండి 
POA pee పసువులు పోవుటయు, నచటనుండి ఆన్ని 
చ,త్తి తి ఈ జేళేమునకు వచ్చుటయు . గలదు, 

 పర్వతమయ దేళ మైనప్పటికీని అఫ్గానులు పరి శ్రమవ్రూర్వక 
ముగ గ సంవత్సరమునకు లెండుపంటల6 బండింతురు, మిక్కిలి యె త్తయిన 
నేలలందుమా (త్ర ము పంట ఒక్క_పర్యాయమే పండును, నోదుమలు, 
యవలు, , కాయధాన్యములు, వద్దు, బజ్ న్న, మొక్క_బొన్న, పాగాక్కు 
ముల్ల ౦గి) ఆముదాలు మొదలయిన వన్నియు నుత్తమరీతిని ఫలించును, 
గోదుమ లీచటి నుఖ్యా హారము, కగంకుము పువ్వును బండించి ఇచటివారు 

_ విదేశేమల కెగుమతి చేయుచుందురు. రుచికరములూ 
నగు ననేకజాతుల ఫలముల కీ బేళము జన నృభూమి, యూరోపు, 
హిందూస్థానములందుం బండు ఊ త్రమజాతి + ఫలము లన్నియు నిచట 
పత చ్ర్రాకు లపరీమితము,. నలువది వేల్వేటురకముల ద్రాక 
లీచటC జ _కంథధహారమునకుం. 

దీద్రాషతోంటలు లెక్కకు మిక్కిలిగ6 గలవు. మటీయు కిస్ మిస్ 
arr మిక్కు_టముగ ఫలీంచును, ఆడ ఖు రానియా, 
ఆలుబుఖారా, కయ్నూజ్యా, తర్నూజ్యా నాళ్చాత్తీ నేన్, బస, న్ు 

. 'మొండలగు "పేర్ల తో ను రక్రర భారతమున వ్యవహరింపయిడు ఫలములు 
డ ఫుమ్కలకుగల బండును, అఫ్ గాను లీకులు. ఈఫలములను, వీని 
నే (జేసిన రొ స్టైలను దిని యుందురు, Es నీరు కావలసిన 

“ఇతడు. 

. నగొెబ్రతోళ్ల ను Mean 

వముగం 

కాపాడుకొనునిమి త్త మాయుధపాణులై హిందూస్థానమ, 
ఖురాసాక్రా లో నగు దేశములకు బోయి వ్యాపారములం గావిఠిప్ర 

ఫుష్టకరములు 

జుట్ట్రపృక్కల నున్న పతం 

ప్లమ్, 

చున్నది, 

నిరంకఘుళప సర శం కనుల కాని... 

అఫ్ గాని స్తానము 
పెరులకు _కాలువలద్యారా నీటిని గట్టుదురు, ఇందులకుంగాను భూ 
మ్యుపరిఫాగముననుండియు, "నేల యడుగుననుండియు, కాలువలు నిరం 
ప(బకియున్న వి, కనను దూరునట్రి జలము కాలువలద్వ్యారా కటపీ 
యంతకం కో బల్ల ఫు ప (ప, దేశములకు బ్రవహించులాననం జేయయిడు 

చుండును. ఈ ప నిచటివారు “కశేజా' లని పిలుచు. 
చుందురు, 

పర్వతమయ మగుటచే మార్షము లీచేళశమున నంత యెక్కు_వగ 
లేవు. వ్యాపా రాదుల కనుకూలీంచు మంచిరోడ్డు కొలందిమా త్రము 
గే యున్న వి, కా ందూ దేశమునకు మూడు, పార సీకమున Path 

దేశమధ్యమందే రాకపోకలనిమి_త్తము నిరీ రి,౦పంబడినవి మూడు _ మొ త్త 
మున వ్యాసారమునకు( బనికివచ్చు నవి ఏీడురోడ్లునూ (త మే, హిందూ 
స్థానమున శీతెంచు మార్షములలో నొకటి ల మ యారంభ 
మె లు. "పెపషూవరు దగ్గటికు వచ్చును, రెండవది 

గజినీనుండి బయలు దేలి కంథహారమమిందుగ క్వెట్టాపట్టణముం జేరును; 
ఆచోటనుండి హిందూదేశీమునకో వచ్చును, కంథహారముననుండియు 
గజినీనగర ముననుండియు చెడలి రెండు భిన్న మార్లము లొాకచోటం 
గలసీ యొకశేరోడ్డుగం ఖరిణమించి యది గోమల్ కనుముగుండా 
హిందూస్థానమునం ట్ర వేశించును, వీనియన్ని౦టిలో "పెపొవర్, 
శ్వట్టామార్దమ లత్యు శ్రే "స్తేమమెనవి, క్వెట్లామార్గ్లమున బండ్లు నిరుపద, 

బ్రయాణము సేయవచ్చును, సరకులను ప 
గుజ్జ పుర ట్లమి (దను, జం కులమోొ (దను మోయించికొని పోవుచుందురు. 

చెండియు నీ దేశమున నెల్ల ప్వుడును సంచారము నేయుచు 
వ్యాపార మొనరించువారు కలరు, వీరు “పావిందా? లని పిలువబడు 
చుందురు. వీరు వందలకొలందిగ గుమి కూడి గుజ్తములమిా6దను, 
ఒం కేలమోందను సరకుల వై చికొని దొంగల యుప (దృవముననుండి 

బొఖార్యా 

చుందురు. శకీతకాల మారంభమగటతోడౌే వీరు గోమల్ కనుమదారిని 
హీందూస్థా నమునకశే తెంచి పంజాబునందలి మెదానమలలో కరటుంబము.. 

“లను, బసువులను. దిగంబెట్లి దగ్గ నున్న ఆయుధములను బి (టిప్ వారి 
పరమున నుంచి తమ Sen చలుద్యారా ఏబొంబయ్యి కలక శాలకో 
లేక్క ఏకరా-వీ నాగఫ్రూరులకో. కొనిపోవుదురు ఆప (ప్రచేశములందు 
వీరు తమ వస్తువుల వి క్రుయించి యచటం దను జేళమన నవసరము 
లగు సామానులC iu వస సంతర్తువు వచ్చుసరికి స్వ దేశమున జేరుదురు, 
ఉ త్తరచేకీయులు వీరిని రోహీలా లనియు అఫ్ గాను లనియు( 
బిలుచుచుందురు. మిక్కి_లి దూర. మనుతలం పున వీరు దఠ్నీణ ప్రాంతము. 
లకు పూర్వము వచ్చెడివారు కాదు, కాని రైళ్ల ఫౌకర్యమార మూల 
మున నిప్పుడప్పుడు మ చద్ర్రాసు ప్రాంతమలకును ౧ కచ్చుచున్నట్లు తోయచు FF 

రాజ్య పరీపాలనము; Ay మ? ప్రా చీనకొలనుం దిచట : 

sa? మదటి _పరిపాలశా 



అఫ్ గానిస్తానము 
ఎశృకకాలీయం దనేకపరివర్తనములు జరగినవి, జరగుచున్నవి. ఈ | 
నూర్చుల కన్నింటికిని, ముఖ్య కార ణము వెనుక రాజుగ నుండిన అమా. 

నుల్లాఖానుయొక్క_ ఉదారహృదయము, _ ఇతండు తన నిరంకుశాధి 

కారమును వదలుకొని దానిని జాలవజ కఫ్ గాక జా తీయసంఘము పరము 
గావించెను. రాజ్యాధిపత్యమున చౌక కాలి నెట్టు ి సభయ్ము రాజ్యపు 

సెంబ్లీ *యు6 గలవు, ౧౯౨౮-వ సంవత్సరమునం దెతీండు, అదివజు 

కుండిన అమిర్ అను “పేరును మార్చుకొని రాజళశ్లబ్దమును ధరీం వెను, | 

విదేళవృవ హారములు, ఆభ్యంళరవ్యవ హారములు, విద్య, వాణిజ్యము 

న్యాయము, “సుంకము యుదము మున్న గునానికి ఒజకొ్క్క-_క్యా 

రాజ్యాంగశాఖ "నేర్చజిచ్చి దాని నొకొ_క్కు_ యధికారియధీనమున 
నుంచెను. ఈళాళ్లు లన్ని ంటిమి(దను రాజు వాని పాలకు6 డై కార్యముల 

స్వయముగC 'బేయుచుండును, 

ప్ర స్తుతకాలమున నీ దేశ కాక జ. 
ర చిన్న ప్రా పా ౦త ములుగను విభజింపంబడియాన్నదది. pes కంభ 

వోర్, సక్ 9, నుజారీశరీఫ్్ కటభుక్కా బదకూకా అనునవి "పెద్ద ఇలా 

పెద్ద ఇలా కాలుగను; 

కాలు, జలాలా బాద్, భోస్ట్, ఫరా మ్రైమెనా లనునవి చిన్న: 

ప్రాంతములు, ఇ వన్నియు మోద వచించిన రాజ్యవి భాగ ములకు 

లో నె పహాంశతౌధికారుల(60౪౭[00[5)చేం బాలీంపంబడుచుండును: 
కురాకొధర, నియమానుసారము గా న్యాయా న్యాయములవిప యమున 

తీర్పులు చెప్ప(బడుచుండును. అంధునిమి త్రము సామాన్య-ఉన్నత 

స ల్ పృతిజిల్లాయందును, అక్యున్న తే న్యాయస్థానము 

రాజధానీసూరమందును ? గలవు, 

“సెనికళిక్షుణ మిచట అనివార్య ము, ఇతర జాతీయసమూాహా 

ములు సెక్కు_లు కలవు, కాని ఇవన్నియు సె నికవర్షముక్రి, ందీ 

గణింపంబడుచుండును, తనన రాల హా నిర్తేంనుట 

కొ అక కాబూలునం దసేక క ర్యాగారము లున్నవి, న. పృధాన 

కర్రాగారమున దినమునకు ౨౦,౦౦౦ ల తోటాలును, ౧x ee 
లును వారమునకు శెండు ఫీరంగులును తయారు చేయంబడుచుం 

డును,. పడమట ఫీ(రాత్ నగరమందును, 

మందున్న దెహాదాలీయొద్దను య్ _ల్లేమసె నా పృ బంధముగల దుర్షములు 
కలవు. ఈ కడపటి దుర్షపు ని రాణమునకు ౧౨ సంవత్సర ములు పశ్తైను. 

అస్ గాక కుక్కీస్తావనున శే మార్గము 

దీని బురుజులపె కఫ్ హచీకిస్, నార్లకా ఫట్, 
మౌక్సిమమ్ అను పేరుల నొప్పు శీఘ త లుంపంబడియున్న వి. వైన్య 

ఇది అక్సస్ నది ద్వారా 

లన్నిం టిని గాచును, 

విషయమున (6 బూర్వము ప పటాలము లుంచుప పద్ధతి కాక, మకొస సబ్ దారీ 
వం! యుం డెడిది, యుదము అ కలా నియమానుసార 
మందలు "సెనికుల ఎముకల యొప్పగింపవలయు నను పరతుమోంద 
రాజ్యమందలి ప్ర, ధానపఫురుషు లందజకొను వారివారి యోగ్యతలను బట్టి 

భూములును, Pr నా సంగంబకుచుం డెను. ఆసర్షారులు నటు లే 
చేయుచుండిరి. కాని ఇట్టి విధానమువలన -సెనికులు అసలు అఫ్. 
గాక ప gee తగిన స్వాకంర్ర్యకికారమ్న లుం టెడివి “కావు? : 

౧౯ 

|] బదులుగ వేజటొకని నుంచి తాను వడిపోవచ్చును. 

ఉత్తరమున ' బలఖ్ సమీప | 

౧ర౫ి 

అసేకజ పర్యాయములు యుద్ధకాలమున సెనికులు, తౌము నా 

సంబంధమును గలిగియుండు సర్షారుల యాజ్ఞ లకు లోనై సాహాయ్యపడ 
వచ్చినవానిని వదలి యతని శ త్రుపక్షమునం జోయి కలయుచువచ్చిరి: 
ఈ కారణమున అమోర్ దోస్త్ మహమన్ ౧౮౫౪౮-వ సంవత్సరమున 

వేత నము లొసంగపద్ధతిమోందను గై నె నకుల నొనగహూర్చి పటాలముల 

చేర్వాటు కావించెను, "ముదటను ౧౬ కాల్చలపుం బటాలములును, 

3 అక్వేదళ ములును, ౮౦ ఫరంగులును ఏర్ప ె ను, జఫష్కాాక్యంాా. 

పటాలమునండు ౮౦౦ ల నె నికు లుండిరి, షేక్ అలీఖాకా అను 
పాలకుండు బిటిమ్వారింబో లె తన మెనికులకు కవాతు మొదలగువానిని 
నే జు క ప్రాంతమున చేన న నభివృద్ది సేయం బ (బ్రయత్నిం చెను? 
అనంతరము అఫ్ వొశాపాచేశయు చేల్రీన అబ్దురరహీమాక ఖాను సంపూ 

ర్ధముగ నింగ్లీషుప పద్ధతి నవలంబించి తన నేనను యూరోవీయకా 
పటాలముల యోగ్యత కు గొనివచ్చెను, (ప, స్తుతయు అమలునం దున్న 

సెనికొవిధానము లన్నియు అబ్దుర్ రహిమానుసమయమంటదే యావిర 

వించె నని చెప్పవచ్చును, శ్రీః శ, ౧౮౯౬-వ సంవత్సరమున 

గావింపంబడీన నియమముల ననుసరించి ౧౬ మొదలుకొని 

నరేరముల ఈడువజుకును గల పురుషు లందజు "నెనిమిపింట నొకని 

చొప్పున సనికళికు.ణ మందవలసియుం డెను ౧౯౧౭ నందు మణి 

కొన్ని _సెనిక నియమములు కావింపంబడినవి. తదనుసారము సేన 
యందు. చేరునతండు బతికి యున్న 0తవజికును పని నేయవలయును, 

కాని మూండు సంవత్సరములు కడచినతరువాత సెనికుండు తనకు 

నేన కంతకును 

రాజు నిరంకుశాధీకారి. అతనితరువాత (పధాననే నాపతి, కాబూల్, 

జలాలా బాద్, ఖోస్స్ గజినీ ముకుర్, కౌంథహోర్. ఫరక్ , ఫీంరాత్ర్ 

మెమెన్యా మబారీన.కరీఫ్, _ఫజాబాద్ నామకనగ రములందు "సెనిక 

కిం దృములు కలవు. మొ తపు ఎసినిక సంఖ్య సుమారు ౧౦౦౮౦౦౦౦ 

లుండవచ్చును. కాబూలు, కీళాతులందు సెనికపరివాత్తు (Mili. 

tary academy ) లున్న వి, కాబూల్ , అస్ట్రలిఫ్క్ జలాలాబాదు 

లండు ానికకళొ శాలలు కలవు, ప్కస్తుతేము వాయుయానములను 

చేకరించుటకులహాడం బ్ర ప్రయశ్నములు జరగుచున్నవి. 

౭0౦ సంవ 

లేఖ అనో 

దేశ: మంతయు. పర్యలేమయ మగుటచే విమానముల యభివృద్ది 

వలన సామాన్య పు రాక పోకలకును సౌకర్యములు కలుగవచ్చును, 

విమానములనిమి_ల్హీము రి షియావారితో నుత్తర ప మ్రక్యు త్త తరములు 

అరనచున్న ల్లు a 

దేళచరి తృ తము ;_ ఇప్పుడు అఫ్గానిసాన మనంబడు జీళను 

పూర్వకాలమున సాక దేశము? లేదు, వేటు వేటుభాగ ములకు వేుచే 

| లుెపేళ్లు కలవు. అపి చేలువేలురాజుల క్రింద నుండుటయు సంభవించెను, 
మిక్కి లీ ఫూర్వుకాలమున క ._ ౨,౨౦౦ యేండ్ల కు. బూర్య 

(మిప్పుడు కాబూల్ అనంబడుదేళమునకు పరొపనిసబె ( Paropa- 

nigadae అనిధమా_ హీరాత్ ప్రాంతమునకు ఏరియా (Aria. హరి 

రూడ్ ) ! అనియు కంథపోర్ స్ర్త్రాంతమునకు _'అర్కోసియా 



/ 

౧౮౬ 

గెడ్రొషి యా (Gedrosiz) ఆనియు, లు. అనుదానికి 

జ్ లో యా లు, అనియు. బే గుండెను. ఈభాగము 

ల్ పారసీకరాజుల కింద నుండెను, శ్రీ. ఫూ, 3 ౨౬-౨౮ 

లో నీదేశముల నన్నిటిని మహావీరుం డైన తోకెక్థాండరు! జయిం 

చెను. ఇతండు క్రీ, పూ. 3౨౩ లో మృతుడు కాంగా నాతని 

. రాజ్యములోని తూర్చుభఖాగ మాతనినేనాని యైన సెల్యూకస్ -నిశేటక్. 
_ అనువానికిం చెందెను, ఆతనిరాజ్యములోనే అఫ్ గానిస్టానమందలి 

ఎన రాజ్యములు కలవు. శీ ఫూ 303 లో నీతనిని ఓడించి 

(బాల్ ఇ. రాజ్యము తప్ప) యా రాజ్యము లన్నియు మగధ దేశపు 

మార్యచక్కవర్తి యైన చందృగు స్త్ర పుండు. స్వాధీనపణజుచుకొ నెను, 2 

కొన్ని దినములకు నీరాజ్య ములు తన జాజిపోయెను, 

ఈ డేళయలోే పారి యను లనువారు కొంత భాగమును, భక 

వంశమువారు. కొంత భాగమును క్రీ క్రీ పూ. ౧౩౦ ప్రాంతమున ఆక్క 

మించిరి. ర్రీసవార్సిప ప్రభుత్వము చ్యాజ్ట్రి, క్ యాలో ను 

. కం డెను, చెండు కేతౌబ్లుంతేరువాత క అనువారు మధ్య 

ఆసీయానుండి వచ్చి గ్రీకువారని పౌర్థి యనులను వెడలగొటిరి, వీరిచే 

కుసాణవంకయువా రని చెస్పుదురు. వీరిలో కనిష్కు_6 pre 

మిక్కి_లీ గొప్పరాజు (౭౮ - ౧౨౩). ఈత నిరాజ్యము ! పొందూ దేశ 

_ మందు గంగవటికును, కాశీరమ్ము పపావర్్ కాబూల్, ఆక్సస్నదీ 

ప్రాంతము మొదలయిన ప, 5 దేశము లన్ని యు వ్యాపీంచియుం డెను, 

క బౌద్దమశౌభినూనే. 

నీ దేళముపె రాజ్యము చేసిరి, ఆ శ్రతాద్దియందు వారు తెల్ల నివా రై న 

హూణులచే, నోడింపంబడి ది... . కాని సంప ప్రభ పూ ర్ల రి చడ కవళ శాట్ 

. వజికును బోలేదు. వీరినే పాపీరాజు Wes వీరికాలములోే నీదేళ 

మున బౌద్ధమతము వ్యాపించియుం' డను. ఇప్పటికిని బౌద్ధమత చిహ్నము 

లాదేశమునందుం. గానవచ్చును, ఈ పూహీవంశము. చివర పురుషుండు 

_తొరమానుం డనువాండు దురార్డుం డైనందున "నాతనిని' చంపి యాతో ని 

మంత్రి యగు కలారుః Phe తీ: శ ౮౫(౦-వ సంవత్సర 

ప్రాంతమున రా జయ్యెను.. విడు శ్రావ్వాణుం డని కొందటు తుర 

కరు వ్రానీనారు, కాని క తి (త్రియుం 

యూప ఈవంశమువారు Du శ ౧౦౦౦ వజకును గాబూలులో 

| రాజ్యము చేసినట్లు కానవచ్చుున్న ది ఈ వంశమువారు “మక్కలి 

న ల గలవా రయ్యూను ఉట శ్రమసద్దుణమండికులుగను, ఆడిన 

మాట తప్పనివారుగను, alls దక్కు_వవారిని దయతో జూచు 

WU 

భూతాలు. 3. 

ఈ నంశమువారు. ఎ(-వ శ తౌబ్దివజికు 

డె యుండు నని" యితరుల 

eg రౌ గానిస్తానము 

పాయు అనియు6 బె భుం డెను. మ క్రాన్ ఆను ప్రాంతమునకు . శాబూలును జయింపవలె నని మహమ్షదీయులు చేసిన ప ప్రథమ 

(ప్రయత్నములు సిద్ధిం పవయ్యెను, అరన్నీవారు ౨-వ. కతాల్లియరతము 
వజికును పక్చిమమువై పు అఫ్ గానిస్తానమును జయించి మహమ్మదీయ 

మతమును స వించిరి, ఫీ రాత్ ముహమదీయమతే సంబంధ మైన. 

యొక  ముఖ్యపట్టణ మయ్యెను. - తోొమిదవశ తాబ్టియందు. గొంత 

కాలమువటకును ఫీ రాతులోను, బచాల్కూలోను పారసీక లయిన 

సఫావిదులు రాజ్యము చ చేసిరి, వారితరువాత సామానీదు లనువారు. 

వచ్చిరి, వారిని పాజందోలి. గజ్నీలోని. తుర్చ్బీ_వంశమువారు రాజు 

లయిరీ, వీఏలో గొప్పువాండు హేందూటేశముమోందికిం బదునేడు 

సారులు దం జెత్తివచ్చిన మహమూద్ అనుమూర్తి భంజకుండు (౯౯౮౨. 

౧౦౩౦). 'ఈత6డు గజినీలో నొప్పవి ద్యా పీఠమును pos 

గొప్పగొప్ప పండితులకు చా శయ మచ్చను, తనరాజధానిని బహు 

సౌధములతో నలంకరించెను, మాను చెడలంగొట్టి అఫ్ గాను. 
రాజ్యమును ఆఅక్రమించుకొనినది ఘాోర్ వంశము, ఈవంశమునందుం 

'బేరొందినవాండు వహాబుద్లిన్. ఘోరి (౧౧౭౩ - ౧౨౦౬). ఈత (డు 

ఢిలీ సృశ్వోరులడైన పృథ్వీ రాజాన ఓడించి. హ్ందూ దేశమందు తురు 

ష్కులసా రామును గ సాపించెను. ఇతని ప ప్రతినిధులే స్వతం క్రు,లె 

బానిసవంశేజు ul ఢిల్లీ ఇశ్వేరు లై చరి. wy అఫ్ గానిస్టానముతో. 

సంబఠధము _ లేకుండ 'స్వతం తు లెరి,. 

రాజ్య మయ. ఖ్యారీజ మన్న పీరుతోో కొలందికాలము విలసిల్లి సామా, బ్య. 

మన జేరెను... తరువాత చంగీజు ఖానుని బందిపోటుమూయ న . 

న్నాక్క మీంచుకొ"సెను, ఇందలీణాలభాగము మజీయొక బందిపోటు 

నాయకుంస తైమూరు వచ్చి యా (క మించుకొనుపజకును (౧౩౯౮ 

వారియధీనవుందే యుండెను, Fe నీత నినెప ్ప రాజ్యము 

తునకలుతునక లైపోయెను,. కాని హీరాత్ బాల్క గజినీ 
కాబూల్, కంథహోర్్ ప్ర దేశములలో నీతనివంశేజు లే రాజ్యము చేయు 

చుండికి, ఇతనివంకేజాండ్తే బాబరు. ఈఠండు బదకూణము (బదక్ఫానొ, 
కాబూల్, కంథహోరు ప్రా పాంత ములకు బ్రభువుగ నుం డెను, అతండు 

౧౫౨౬ లో ఢిల్లీలో రాజును చేయుచున్న ఇ ట్రాహీం లోడీ స సుల్లా 

నును, ఓడించి హిందూ బేళములో మోగలసా మో జ్యుమును Ne 

ఈయోగలులకు హీందూరాజ్యము వచ్చినతరువాత చిన్నదియగు అఫ్ 

గానురాజ్యము, పులగముమోదెపప్పవ లె. నయ్యెను, అక్షరు ప్ర, భుత్వ -. 

కాలమునందు తిరుగంబడిన అఫ్ ఫ్గాను దేశీజాలను గెలు చుటకవై 

అక్నరు తననేనాను లగు రాజూ. ఏర్ బజ్, రాజా తోడర్మల్, రాజూ 

మానసింగ్ అను. హీందూసర దారులను వానిమోందికిం బం పెను, 

| రాజా ఫక్ బల్ యుద్గమునందు మడి సెను. శౌరంగ జేబు కాలమందు 

వారుగను. నుండిరి? అని , యొకమహనమ్లు దీయా చరిత్ర కారుండే. వ్రాసి మార్వాడ దేశపురా జగు యశవంతే సింహుండు రాజకార్యమునిమి శ్ర త్తమె 

కాబూలున bolas అత పు! నురథను నం బెను. కొన్ని. ౨. 

25 కశబ్దమునకు a eee వికిందర్ అనియు, సంకెరభానలో అలక సుందరుC డిన రూపొంతరమలు ₹నవచ్చుచున్నవి. 

2 Vv, A. Smith’s Early History of India, 8rd. dition; B. 19% 

ళ్ Elions History. of న్కు. as told by its own: ఏ historians, Vol, షక్ pp. 12. and 40. 

_కొంతకాల మి అఫ్ గాన్ 



క్ గానిస్తానము 

ఛంవత్సరములతరువాతీ బదమోణమును ఉజ్ చెక్కు. లాక్రమించు 
కొనిరి. కంథహారును పారసీకరాజు లయిన 'సఫావిదులు re 
గజినీ, ) కాబూలులుమా త్రేము మోగలులకో దక్కినవి. ౧౭.౩౮ లో 
నాదిర్ కాహ  యనువా(డు అఫ్ గానిసానములోని రాజ్యముల నన్ని 

టిని నాక్కమించి ౧౭౩౯ లో ఢిల్లీని దోచుకి చెను. ఇ స్లెన్నియో 
కశాబ్దులు" పారతం త (త్రీ సము ననుభవించి యీ టేశము నాదిర్ శాహ 

నృతికందణ es న) స్వతంత్ర మయ్యెను, దీనికి స్వాతం 

తోస్రయున్సు జాతీయతేను wea అహమద్ శాహా అబ్దాలీ, 

PT, en తన' సైన్య ములో అఫ్ గానులను కొందజను శేరు 
కొనెను, అట్లు చేరినవారీలో అహమద్ కాహ అబ్దాలీ యొకడు, 
నాదిరొశాహ మరణ మంద(గౌే- ౧౭౦6౭ లో కొంథహారొ పట్టణమందు 

అఫ్ గాన్ నాయకు లందణటును గలసి :యాతనిని రాజాగ నెన్ను కొనిరి, 

అత(డు 6 దుర్_ఇ-దురాన్ * (ఈయుగమునకు ముత్యము అను బిరు 
దమును ధరిం చెను. తనజాతివారికి ( అద్దాలీల కోందజీకి ) దురానీ లన్న 

బిళదు నొసంగిను.. ఈదురానీవం చే - ఇప్పటివజకును రాజ్యము 

చేయుచున్నది. అబ్దాలీ (ప్రభుత్వమునకు వచ్చినప్పటినుండియే అఫ్ 

గానిసానమునకు స్వతం (ఈ రాజ్య మన్న పేరు పృతిన్ధలు వచ్చినవి, 

అంతకు( బూర్వ మిది యీదేశమువారికి నాబేశమువారికిని లోబడి 

స్వతంత్ర, త నామము  లేకయుం జెను, _పానిపట్టుయుద్ధరంగముమింద 

మరాటావారిని నోడించినవా. డీయహమదుళాహ | అచ్హాలీయే. ఇతండు 

మిక్కిలి శూరులడై తనరాజ్యమును 'చాలవజకు. 'వ్యాపింపంటే సెను 
ఈతనిమరణకాలమువ అక అఫ్ గానిస్తాన మంతయు నతనియధీన మగు 
టయేకాక, ఉత్తరమున తుర్కిసానము, దమీణమున సంధు బలూచి 
స్తానములు, తూర్పున కాశీ శీ రమ్కుపళ్చిమమున ఖురాసాకొ దేళప్రురాజులు 
ఈత నిసార్వభౌమత ము నో ప్వుకొనిరి. ఇతడు ౧౭౭౩ లోం గాల 

ధర్మము నొం చెను, 

ఈతనికమారు6 డగు: తైమూరు రాజధానిని కంథహారునుండి 

కాబూలునకు మార్చెను. ఈత6 డిరువదియేంద్లు రాజ్యమువేసి ౧౭౯౩ 

లో జచ్చిపోయెను. ఈతని ప పృభుత్వకాలములో సింధుదేశీము. వీర 

యధీనమును౦డి త ప్పెను, బాల్క, అఫ్ గాన్ తుర్కిస్తానము యొక్క 
యితర భాగములు చాలవజకు, స్వతంత్రము లయ్యెను, -ఖురాసాన్, 

కాశ్తీరయులలో తిరుగంబాటునకు బీజారోపణము _.వేయంబ డెను, 

త్ మూరునకు నిగువదిముంది పుతు లుండిరి, అరాజ్యమునుగుబించి 

వారిలో వారికి ప కలిగను. జమాన్ అనువా(డు 

అమో రయ్యెను (౧౭౯౩). ఈతనికాలములో పంజాబు వీరిచేతి' అఫ్ గానిస్తానముమిో ది! దండువెడలీ, దో స్తుమహ మదును రాజ్య 
(| 9 ద తష్షునిం దేసీ త మయా. శ శ్రోయమునం దున్న శాహనుజాను రాజ్యముపైం 
గూర్చుండంబెట్ట నిశ్చయిదిరి. 

నొ ప్పుకొ నెను, కాని యంత గా సాయము చేసినవాడు కా(డు, 

నుండి దా బీపోయెను. ౧౭౯౯లో నీతనిసహోదరుండైై న మహమూదు 

అనువా(డు రాజ బ్యము నాకృమించుకొ నెను, ౧౮౦౩. లోల గొన్ని 

క ట్రలు జర? రాజ్య మోత నిసోదరుం డైన కాహషుజా ఉల్ ్మల్క్_ 

are మయ్యెను, మహమూదు రాజ్య భ్రష్టు! డయ్యెను,. 

3 నెపోలియన్ a పటి. oy న్నే నామువలన 

ప్రాంతమలగవర్నరు లాతనియాజ్ఞకు లో (బడర యిరి, 

౧౪౮౭ 

బి చ్రీటిమరాజ్యమునకు నస్థము రాకుండ జా గ్ర ర్త్ప పడుటకై గారా ౦౯ 

లో ఇండియాదొరతనమువారు మూంటు స్సు న ఆరా ఎలీఫీక స్టన్ అను 

వానిని. శాహ షుజాయొద్దకు దూతగా pn కాని యింతేలో 

రాజ్య భృ హుం డే డన మహమూదు శాహషుజాను (ఓడించి మరల ఠా జయి 

నందున ( ౧౮౯౦౯) ఈదూత వెళ్ళీన ప, యోజనము సఫలము కాలేదు. 

మరల ఠా జయినమహామూదు " తమిదిస సంవత్సేరములు రాజ్యము 
చేసెను, ఈత నికాలనుందు నీతనినుం త్రి, _యెన ఫకేఖాన్ అనువాండు 
( బకర్ జాయ్వంళశజుయ) ' సర్యాధికారగ నుం డెను, కాని మహ 
మూదు ౧౮౧౭ లో నీమంతి (త్రీకనులు దీయించెను. అందువలన మం, త్రి 

యొక్క తమదైన మువాముద్ ఆజీక్ అనువా౭డున్కు అతని, సవతి 
తము డైన దోస స్తమహామ్యద్ అనువోండును రాజు పెం  దిరుగయడి 
౧౮౧౮ "లి నాతని రాబ్యభ్ర ష్సునిం జేసిరి 

తరువాత 6 గొంతకాలమువజకు నిశ్చితుం టై డెనరా జేర్చడ లేదు, 
మహముద్ ఆజీమ్ కాబూలును స్వాధీనపజుచుకొ నెను. కాని యితర 

ఫీరాత్ 

స్వతంత్ర, నూయెను, అఫ్ గాన్తుర్కిస్తానమును, బదమాణమును -వీలీ 

పోయినవి, పంజాబుసీంహా మెన రణజిత్ సింగు కాశ్మీరము, ములాన్ 
డెరాగాజిఖాక్కా అటక్ అను బేశములను ప్రాంతములను స్వాధీన 
పజుచుకొ నెను, నావహర యొద్ద ౧౮౨౫ లో అఫ్ ఫ్ గానులను పూ ర్రిగయ 

బరిభవించి “పెపావరుగూడ Fe ప _. ముహమదుఖాకా ౧౮౨౩ 
లో మృతు. డయ్యును. అంత వారి ( బారక్ జాయ్) యన్నదమృులలో 
రాజ్యమునకై కలహములు. ముదిరీ ౧౮౨౬ లో దోస్తుమహమద్ 

కాబూల్ , గజినీ ప రు పృ దేశములను స్వాధీనప టఅుచుకా నెను, Pele 

కూడ త్వరలో శే లో వశమయ్యెను, ౧౮౩౫లో శాహహుజా మరల 
రాజ్యము సంపాదించుటకు, యత్నము చెయ గా నాతనిని, ఓడించి 

దోస్తుముహమద్ 6 అమీర్ అన్న పదవిని ధరించెను, శాహసుజా 

యింగీ షువారియొద్దకు వచ్చి పాందూబేశమునందు. దాంగయుం డెను, 

మొదటి Sete tore. -౪౨) Re లో 

పార నీకరాజు హీ రాతును ముట్టడిం చెను, రఫ్యావారికి, నమోరునకును 

స్నేహ మధికము గాజోొచ్చెను, ఈ కారణములచేత నిండియాదొర 
తనమువారి కాందోళనము గలీగి వారు అఫ్ ఫ్ గానిసానమునకో బర్నెస్ 

అనురాయబారిని 'పంపీర, కాని అమిర్" వరక ననుకూలముగ చెప్పక 

పోవుటయీకాక యప్పుడు వీరీకి స్నేహితుడుగా నున్న, రణజితుసిం 

మోందికిం దాను యుదమునకు( బోయెద ననియు దనకు సాయము 
చేయవలసీన దనియు6 గో లెను, అంక నిండియాగవర్న మెంటువారు 

రణబజితుసీంగుకూడ సాయము చేయ 

ఈ శ్రర సింధు దేశమునందు ౧౮౩౮ బో అఫ్గాన్డండయా క్ర త్ర 
నిమి _త్త్ము ౨౧౦౦౦ మైన్యము సదు చేయబడెను, సర్ జూన్ వ్ 



బు నుండిరి, 

ప బ డెను. 

గిరో౮ో 

అనువాండు వారికి నేనాధిపతిగ నుండెను. ఈపసైన్యము బోలన్కను. 
మలోనుండి వెళ్ళి ౧3౯-వ సంవత్సరమునందలి ఏ ప్రీల్ నెలలో 

కంథహోరు నాక మించి యచ్చట కాహహుజాకు పటము క క్లైను, 
లో లు లు 

_ జూలైలో గజినీ వశమయ్యెను,. దోస్తుమహమదు పాణిపోయగా ఇ-వ 

ఆగహ్షాదినమున కాహహుజా రాజధానిలో. (బ్రవేశించెను.. ౧౮6౮ ౦-వ 

సంవత్సరమున దో స్తుమహమ దింగ్లీ పువారియధీను6 డయ్యెను. ఆతనిని 

ఇంద డియాకు6 బంపిరి. జు జన న 'సంపూర గృ దిస్విజయముతో 6 

బూర్తి యెన దని సంత సీం చిరీ, a సాయముగ కాబూ 

లులో ౮౫౦౦౧ ఇంగ్ల సు సె సౌన్యమును మ్యాక్ నాటన్ ఆనువానియాధి | 

పత్యము క్క కింద నునిచ్మి బర్నిస్ అనువానిని ఇంగ్ల మ వారితర పున 

రాయబారిగ నియమించి సర్్జూన్ కీన్ వెడలీపోరెను. కాని మొదటి 

నుండియు కాబూల్ పృజ లిక్రొ, శ్ర పృభుక్వముమో (దం గోపము గల 

వారుగనే యుండిరి ౧౮౪౧-వ నవంబరులో. ప్రజలు. తిరుగంబడి 

ఇత రాం గ్లేయాధికారులను నజకివై చిరి, 

దోస్తునుహనదు కుమారు: (దిన అక్సరుఖాను తిరుగంబాటు వా రండణి 

పను నాయకుండు.. సంధి విషయమున మాటలాడుటకు? బోయినప్పు 

డాతండు తనచేతితో సర్ విలియం. మ్యాగ్ నాటనును పొడిచివై చెను. 
ఇటే ఇంగ షువైన్యమునకు నన్చటం 'బెక్క్లు ఆపదలు సంభవింఇెను, 

౮౦000 లలో 3 ౧౦౦మంది యిట్లు హతులె రీ, ర్క౧౦౦ వందెిమ్నాతే 

ము -మిగిలీరి, విరును శ త్రుమధ్యమున నుండుట య :ంభవ మయ్యును, 

౧౮౪౨-వ "సంవత్సరము. జనవరీ ౨-వ శేదీని ముసైన్య 
మంతయు కాబూలును విడిచి జెళ్టునట్లును (త్రోవలో వారికి కాబూ 

లువా లేనిధమైన యిబ్బందియు కలుగంజేయకుండునట్లును ఖరారు 

కాబూలులో బర్ ని సును 

ఇంగ్లీ ము 

నామా వ్రాసీకొని ఇంగ్లీ షుసెన్యము కాబూలునుండి బయలు గే"ేంను, 
ఇ ట్లీసైన్యము. పిందూదేశమునకు వచ్చుటకు బయలుదేటినప్పుడు 
ర్క౧౦౦ సెనికు లుండుటయేకాక, ౧౨౦౦౦ మంది నేవకులుగూడ 

(తోవలో 
మిక్కిలి బాధ కలిగించిరి. వారిచేత చేమ్కి చలీచేత నేమి యీ as 

చలి విసారముగ నుండెను. అఫ్ గానులు వీరికి 

లందటును ముడి సిరి, కొందటు చెజలౌట్టంయబడిరి, ఢాక రు బె డిన్ ట ౪ 
అనువా6 డొక' గ్రాండుమా త్ర, త ము మిక్కిలి దె డై న్యస్థితితో ఇంగ్లీ షువార్ర 

పటాల మున్న జలాలాబాదునకు( జేరెను. గజి నీలో నున్న నెన్యమయు 

డ్ గాబూలువారివశే మయ్యెను, కంథహార్. జలాలాబొద్ on 

ఈశెండుమా త్ర తృ మింగ్లీ షువారి యధినమునం దుం ను. 

ఘూోేర మైన యాపేత్తునక, బదులు తీర్చుకొనవలయు నని, 'గూరో౨- వ 
సంవత్సరపు వీప్రి ఏ ప్రి ల్ నెలలో నిండి యానుండి జనరల్ పాల్ యక్క 

అభలు. నో ంద ఖై బర్ కనుమగుండ - 

ఆతండు 

గొప్పు సైన్యము 

| 'చీటిమవై సెనికులను నశపజుచుకొని డిన సింబరు నెలలో ' పీందూబేశము 

పం దిరీగివోచ్చెను. లా Ween, బలవంథేయగం. 

వారితో. న్నేహము కలీసియంం డెను. 

పంప మించెను, 

సెప్ట ౦బకులో శాబూలు' నా (క మించి అచ్చటి 

దుర్గమును. నడిమిచాజారును పడగొట్టి, క దీలుగ స నున్న కొందడణు, 

అఫ్ గానిసానము 

దమకు రాజుగం జేయంబకిన శావాషుజాను అఫ్ గాను లెన్న (డును 

ప్రేమింప లేదు, ౧రరీ౨-_వ సంవత్సరము ఏ పీల్ నెలలో నాతండు 

చంపంబటడెను, హీందూటేశమునం దున్న దోస్తుమహమ్మదును విడిచి 

వై చిరి, అతండు మరల కాబూలునకు రా జయ్యను, 

_ శిక్కు_వారికిన్సి ఇంగ్లీ షువారికిని జరగిన శిండవయుదపుకాలము 

నందు నీతండు సిక్కు. వారిలో గలసి అటక్ త్రీసికొ నెను, ఇంగ్నీ షువా 

రీతని సె మైన్యములను ౧౮౮౪౯ ఫీబ్చి వరిలో గుజరాత్ యుద్ధములో సిక్కు. 

వారితో ౧సహాడ నోడిం చిరి. దోస్తుమవాముడు ౧౮౫౦ లో చాల్కూ 

శాంతే మును స్వాధీనపటుచుకొ నె సను. aa లో కం%హారును గలి 

చెను. ఆసంవత్సరముసం దే యతేనికిని, ఇంగ్నీ షువారికిని స్నేహము కుది 

లను, ౧౮౧౬'లో పీ+రాత్ ను పార నీకులు తీసికొనిరి, ౧౮౧౭ లో 

పంజాబుదేశపుచీఫ్కమివ.నరును, దోస్తుమహన్తుదును ెపూవరులో. 

గలసీకొని సంధి చేసికొనిరి, ఇంగ్లీ షువా రమిరునకుం బారసీకము 

నెదురించుటకై “కొంత ఎసెన్యధ నమును ( Subsidy ), ఆయుధము 

లును ఈయ నొప్పుకానిరి. తరువాత హిందూదేశచరి తృమునందు 

పై మినసీపొయీల తిరుగంబాటు - హీందూదేకశీమందు సంభ 

వించినది, దమి రింగ్లీ షువారికీ న్నే హితుండుగనే 

యుండెను ౧౮౬౩ లో దోస్తునునామదు హీరాత్ను. ముట్టడించి 
పట్టుకొ నెను, అచ్చటే యాతడు ౧౩ దినములకు నృుకుండయ్యొను. 

ఆక్షాలమం 

ఈతనికుమారుడు షేర్ ఆలీఖాను రా జయ్యెను. ఈతండు 

రాజ్య ము కుకుం బెక్కు_జనులతో బో రాడవలసీినవాండాయొను, కాని 

౧౮౬౮ లో కాబూలు రాజ్య ముమిాంద pt డయ్యెను, ఇతే డింగ్సీ హు 

ఇంగ్లీ షువా రాత నికి బాకీ 

యున్న ధనము అ pangs, ఫీరంగులునుు ఆయుధ 

ములును బహుమతిచేసిరి. అప్పుడప్పుడు ధనసా హాయ్యమునుగూడ? 
జేయుచుండి రి, . 

 శిండవ అఫ్ గాన్ యుద్ధము (౧౮౭౮-౮౦)! ఇ ట్లుండ 

గాన్ని వనముల. కాత(శు Gah కనుకూలు(డుగనుు ఇంగీ హు 
వారికి. బృతికూలుండుగను మాను, శ్రీః క.౧౮౭౮ లో నాతడు 

కన యక స చాయగా వానిని గెరవించేెను, 

ఈసమూచారము తెలిసి ఇంగ్ల షప (ప్రృభుత్వమువారు తమరాయబారిని 
పంపెద మనగా నొప్పుకొన లేదు. అందుమో6ద నిండి మూదొరత నము 

| వారు ఆ గానిస్తాన్ అమిఠుతో యుద్దమునకు డ దీ 
ఇట్లు 'బిటిషవై సెన్యమునకు అఫ్ గానీస్టానమునందు( గల్లీన క | యగ ౦గిరీ, నిశే రెండవ 

అఫ్ ఫ్ గాన్ యుద్ధ మని పేరు, 

_ Ges "సైన్యములు కై బరు తోరము పజ్జంకనుమ శాక 

౧౮౭౯ జచేవరీలో కంఫహోకు సా క్రమించిరి. అమోరు 

కాబూలునుండి. 'పాఠిపోయి ఫీ బ్రకరిశెలలోం చెను. తరువాత 

నాటు'నెలలవణికును, అఫ్ గానుమూశలనో 6. జ్ల్ల రయుద్ధములు జరగు ల 

చుండెను, ఇంకను, పెకి య బోయినయెడలః దిరీి “వచ్చుట క్వ మేమో 

యని శమ నవ్వకాలుంరైన అమోరును" కమా హాద్చండం 



అఖ్ గానిస్తానము 

చెట్రి తిరిగివచ్చుటకు నెదురు చూచుచుండిరి, ఇంతలో ేరొఅల్లీ 
కుమారు (డైన యాకూబ్ ఖాను తాను అమోరు నైతి ననియు, సంధి 

చేసికొని యెద ననియు నింగ్గీ వారికి వర్తమాన మం పెను, ౧౮౭౯ 

మేనెలలోే గండముక్ నొద్ద నిద్దజకును సంధి జర గెను, ఈ సంధి పృకా 

రము సరివాద్దుమి(ద నున్న కొందటు గుంఫులపె నధికారమును, 
కుట్తం, పిషీన్, సివీ తౌవులును, క బర్ మిచ్నీకనుమలమిందిస్వత్య మును 

ఇండయా, ప సృభుళత్వమువారి కీయ(బడెను. శటిషుశెసిడెంటు కాబూ 

లులో నుండుటకు నొప్పుకొ చెను, ఇంగ్లీ ల లేనిది యితర 

రాజులతో రాజకీయ వ్యవహార ములు నడుప న ని. సమతిం చెను, ఇందుకు 

బదులుగ నింగ్లీ షువారు అమీర్ మో(దెకీ( బరరాజాలు రాకుండ. గాపా 

డెద మని యొష్వుకొనిరి (౧౮౭౯+ మే. మేజర్ సర్ లూయి 

కవగ్నరీ యనువానిని కాబూలులో  శెసిడెంటుగా నేర్చటిచిర, 
కాబూలును౦డి సైన్యము వెడలిపోయెను. అంతయు మనకు ననుకూల 

ముగ జరగ నని 'సంకసించిరి. కాని అఫ్గానులు మోసము చేసీ 

"ని ప్రెంబరు నెలలో ఇెనిడెంటును అతనిసిబ్బందిని చంపీవై ) చిరి, 

ఈ సమాచారము తెలియంయగనే 2 ౦దూ దేశమునుండి జనరల్ 

టు లార్డు) రాబర్థు సను పెద్ద సైన్యముతో బంపిరి. ఆతండు అఫ్ 

గాన్ సైన్యమును ఓడించి ౧౮౪౯ అక్టోబరులో కాబూలును స్వాధీన 

పటుచుకొ నెను, యాకూబ్ ఖాను ప్రభుత్వము వదలుకొన్సి యింగ్లీషు 
వారీయథిను (రై వాందూటేశమునందు వారివలన నుపకారవేతనమును. 

పొందుచు నుండసా గను, 

నందు కాబూలు దేశమందున్న యింగ్ షు ష 

బడిరి, ఎట్టకేలకు వారి నింగీ గ మ్నవైన్యము లోడిం చెను. 

కాబూలం, కంథవోరు ప్రాంతములను విడందీని యింగ్లీ షువారు ' 

కంథవోరునకు 

ప శృ భువులుగా నొప్పుకొనిరీ (౧౮౮౦౩. 

యం మే) అబ్బుర్ రహీ జ. దోస్తుమహమదునకు మనుమడు ' 

ఉరొ్లరీకి తమ్యనికమారుండు, కంథహోరు రా bed చేర్ అర్లీ చేతల 

ప్రభుక్వమువా 
అ 

రీచ్చు చెన్ సను పుచ్చుకొనుచుండేను. ౧౫౮౧ ల “సంగ్లీ షువైన్య టు యూఠోవునందు జర నీయాద్ధ మారంభ మెనవెంటనే: వాబీ 

| బుల్లాఖా నెవరిపముము గాని వహింపేక శతాటస్థ్య మూనియు౦ డౌను. 

అబ్దుర్. రహ్ మాన్ ఖాను (౧౮౮౦ - ౧౯౦౧) 1 ఈత? డీరు 

వదియొక్క సంవత్సరములు రాజ్యము వేసెను, ఇండియా ప పృభుత్వము 

వారితో మైత్రి కలిగియుం డెను. ఈతని ప్ర పృభుత్వకాలములో అఫ్ గాని . 
మూటలను చాటింపక యుదమునుండి దూరముగ నే యుండెను. తము 

శాశ్వత సై న్యము (Standing Army ), ఇతరరాజ్యకులతో స సమాన | పమ. మూనియుండినందున ఛిటివ్వారును నితనిని రా? 

ముగ నుండు రాజ్య మన్న గౌరవము. కలిగినది. _ఇంతకుంబూర్వము : 

సర చారులును, ప్రాం తాధీకులును తమయిస్హము వచ్చినయెడల అమిర్ | 

కాబూలునకు అబ్టుర్ రహిమాన్ ఖాన్ అనువానిన్ని 

"షీర్ అఆల్లీ ఖాన్ అనువానిని 

గాక రాజ్యము వదలుకొోని ర ందూ దేశము నందు 

ములు అఫ్ గానిస్తానమును విడిచి హిందూ దేశమునకు బోయెను, 

పానమునకు wpe బూర్వ మెన్న (డును లేనియేక చ్చ శత్రాధిపళత్యము, 

ఆజ్ఞ శినటయా లేనియెడ ల Sas, సంభవించుచుం'డెను, 

_ ఈతనికి _నిండియాగవర్న మెంటువారు. 

౧౮౭౯-౮౦ సంవత్సర ఫుంజలికాలము 

పసైన్యమునకు మరలవిపత్తు సంభ 

వించునేమో య న్నభయము కలిశాను, అఫ్ గానుసరదా రులు తిరుగ. 

౧ంరణా 

ఈతడు తన్నప, చండవి కృమముచే నాపద్ధతు లన్నియు మాన్ని వా 

రంచటును కనయాజ్ఞ లో 1 మెల(గునట్లు వేసెను. ఈతని కాలములో సే 

షియాకు అఫ్ ధ్ ఖానిస్తానమునకంగల పత పారసీక చేశము నకో 

ret గల పొాలీమేరలును సొలవంబడి సిసలు చేయ.(6బజినఖ, 

సరివాద్దుసంరతుణనిను త్తము 

మొదట పండై ౦కులక్షులరూపాయ లిచ్చుచుండిరి, ౧౮౯౨౩౨ లో 

నీమొ త్తము ను న చయంబడినది, ౧౮౯౬ లో కావీరి 

స్తాన్ అనుదేశము.పై అమోరుయొక్క_ సార్వ భౌమత్య్వమయు స్టర పోను. 
ఈత ( డన్నివ్యవహార ములలోను తేనస్య్వాతం త, ్యమునకు భంగము 

రాకుండ మిసల జాగ త్తతోం గాపాడుచుం డెను, ఏసలహోలు వినినను 
తన రాజ్యములో ఫరదేశీయులు రైళ్లు టిలిగ్రాములు వేయుద మున్న 
వినినవాండు కాండు, 

హబీబుల్లా ( ౧౯౦౧ - ౧౯౧౯) వాడా అబ్బర్ రహిమాన్ ఖాను 

మృుతినో ౦ద6గా నాతనికకమారుండు హవీబుల్లాఖాను అమో రయ్యను + 

ఈతడు కొంళేవజికుతం డి మార్ల మునే యవలం బించెను. ఈతడు ప్కభు 

త్వ మునకు వచ్చినతరువాళే శ్రా కా త్రనరతులనో ర*జీ చేసికొనవలయు నని 
యిండియాగవర్న మెంటువారు ౧౯౦౫ లో మిస్టర్ (ఇప్పుడు సర్ 

లూయీోడేను పంపిరి. కాని హవీబుల్లా క్రొ, 'శ్రవరతు లొప్ప లేదు, 

అదివటకు నాతేనితం డ్రి కాలమున నున్న a యొస్పుకొనుచు 

సంధి చేసెను, ఈప్రసుగమనశే యీతేనికి క హిజ్ మెజెస్టి) అన్న 

బిరుద మీయయబుడినది, ౧౯౦౭ లో నీత(డు పీిందూ దేశమును చూచు 

టకు వచ్చెను. అప్పు డతడు ప మిక్కిలి 

గొరవింపంబ డెను, 

ఇతండు తన ఫ్య శూర్వపరిపాలకుల కాలమున టు 

చిహ్నములను జాలవజకుం దనదేశమునం బ,వేళశపె ట్రైను, మోటారు 
పెలిఫవోనులు, వార్తాప టెకలు, జలవిద్యుద్ యంత్రములు మున్నగు 

వానిని రాజ్యమం . దంతట aie పూర్వాచార పరాయణు లంద 

అును ఏనియెడల నసమృతినే సృ్కకటించుచువచ్చిరి. 

అనూనుల్లా సమయమున నతిభయంకరముగ( 

కిది యారంభ మని చెప్పవచ్చును. 

కాలాంతరమున. 

జెలలేయన వి దో సామున 

తుర్కీ. దేశము యుద్గమునC బ్ర బేశించినవెంటచచే ఆఇంగేయాలరమోడల 

ద్వేన మూానియున్న" అఫ్ కనాను లందటును కుర్కీ_ఖలీ ఫా ననుసరింప 
వలసీన దని ఇతనిని (బో,త్సహించియుండిరి, కాని ఇతడు బారి 

సత్క_$ింపవలె నని యభిప్రాయము గలిగియుండిరి. కాని క్రీం 

౧౯౧౯వ సంవత్సరమున ని నిత డాకసి కముగ హత్య గావింప(బడాెను. 

ఇత నిమరశానంతర మితని సోదరుడన నాజరుల్లాఖాకా అమరు 
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పదమును దాల్చీ సిందోసన - మెక్కి. 

రాజ్యము చేయ (లీగెను, అంతలో హబీబుల్లాయొక్క జ 

కమాగు6 డగు అమానుల్లాఖాను పినతండ్రి డిని దొలణగంచి రాజ్య లా 

ములను దనవళము చేసికా నిను, 

అమోనుల్లాఖాను (౧౯౧౯ - ౧౯౨౯) ఫా రాజ్యమందలి 

ప్రధానులు, అమౌరులు, సామంత ప ప్రభువులు ఇతనిని స్వీక 

రించిరి. -ఇకయు. రాజ్యమునకు వచ్చినచెంటేే అం గేయులతో 

_ విరోధ మూనియున్నవా రందటు నితనిని యుద్ధమునకు (బో త్సాహ 

మొనర్ప నితడు బాగుగ గు క్రైటీలి 

యుండియు లోకుల సంతృప్రి పీకొటక్రు. ౧౯౧౯-వ సంవత్సర 

మున ఆంగ్లేయులతో = యుద్ధఘాోవణము 

యులు జర ర్మనీయుద్ధమువలన 6 

స్వపర। బలాబలముల. 

సలీపెను. కాని ఆంగ్లో 

గలీగిన ఆయాసముననుండి ఇంకను 

కోలుకొ సకపూర్వ మే ఇత. డీ ఫ్ర ఘూోేహణము సలుపుట చూడ దొరకిన 

F యవకాశమును పోంగొట్టుకొనక సాధ్య మగు నంతవణకు డానిని విని 

యోగించుకొనుటకొ బే ఇట్టు చేసా నని తలం పవచ్చును, ఈ సమా 

" వారము చెలిసిన వెంటే ఇండీయావాయవ్యపు సరిహద్దులలోని బి ్రీటివ్ 

చేనలు సంసిద్దమ లె యదను. వేచియుండి అఫ్ గానులు హ్ 

దాటి వచ్చినతోడే _వారిమోంద6 బడి మయోడించి. అఫ్ గానులనీమ 

యందు బ్రృవేశించి. డక్కా_నామకస్తానమును వళపలుచుకొ నెను, 

శాప. అలి వాయువిమానములు ' సెక మంపంబడినవి. 
v | సే న. MD ఆతు కాని యుద్ద మింకను దారుణావస్థను. బ్రాపిం పకపూర్వ మే రెండు 

పకుములవారును సంధి గావించుకొనిరి, తదనుసారము ఇండియా దొర 

తనమువారినుండి ముట్టుచున్న ౧౮ లక్షలరూపాయల సహాయకభ్ళతి 
అఫ్ గానిస్తానమునకు లోపించిపోయెను, 

'యగుట కవకాళేము లభిించెను, అదివలు కాంగేయుల యనుమతి లేకుండ 

విదేశములతో రాయబారముల నడపుకిెనుట' కధికారము' అమోరునకు 

ేవం జెడిది,. ౧౯౨౧-వ సంవత్సరమున జరిగిన సంధివరతుల ప్రకా 

రము ఎవరిరాజ్యకార్యముల వారు ఇతరులబోక్యము. లేకుండ చేసి 

కొనుట: కవకాళములు లభిం చెను, = అహ్గానులు వారికిం  గావలసీన 

యుద్ధసాను గుల నన్నిటిని పన్ను చెల్లీ ంపవలసీన యవసరము లేకయే 

హిందూస్థానమారమనం 'చెప్పించుకొనుట  కధికారములను | బొందిరి. 
_ వెండియు. అఫ్ గాక దేశమునుండి. హిందూ దేశమునకు. చ్ ప 

మాందం గల పృతిబంధకము లన్ని యు( దొలంగిం పంబడినవి: - 
గ. 

అమానుల్లాఖాను బేశహితైె క షి స్వాతం శ్యాభిలాషి, చాల 

ప్రవ ర్రనుడు. _సొధ్య మగునంత శీమృకాల 

: మున. 'స్వదేశీమును బాళ్నాత్య సభ్య దేశములలో నొకచానిగ6 చేయ 

=. వలయు నని యితని హోర్షి ర్టీకాఖిమతీ ము. 

న్ రాజ్య భారమును వహీంచినది. మొదలుకొని. ముఖ్యముగ యుశ్చానంత 

| కరమున జరగిన అఆంగ్లో-ఆఫ్ గాకా సంధికాలము మెందలుకొని స్రదేళము 

వజకు. సమయానుకూల ప 

i నందు .నివిద్ద ప్ర ప్రకారము లగు సంసా్యార్లమలను 7 గావింప మొదలి డెను, 

 రవాటుదినములుమా త్రీ త 

| పెట్టున ఫుఠాతనరీతు లన్నింటిని 

తుల ప కారము పాఠశాలలను, 

కాని ఆంగ్లేయుల దాస్య 
మునుండి విడివడి యాదేశము సంపూర్లస్వాతం త్య దేశయులం దొకటి. 

పనులనుగూడం 

వరునందలి వితంత్రీ త్రస్టానమునకును సం బంధము అత 

అట్టి యుక్జేళముతో నితండు. 

టం గాన నము 
ఈ దేశమునందు మతగురువు లగు ముల్లాలు కురాను గ్రంథ 

నియమముల ననుసరించి చాలురచే విద్యా ఫ్యాసము చేయించుచు 

వచ్చిరి. షాళ్చాత్య దేళములం దవలంబింప(బడుచున్న ఆధునిక విద్యా 

శిక.ణ పద్ధతు 'లెవ్వియు నిచట లేకుండెను. అమానుల్లాఖా నొక్క. 

దొలణించి 'సర్వసామాన్యముగ 

నందటికును విద్య లఫ్ం చులాగున పర అ పద్ద 

ప్ర కళాశాలలను స్లాపీంపCజె సెను, 

యోగ్య లగు ప్రైంచికాస్త్ర వేత్త ల్రీ విద్యాలయముల నుుత్తమ. 

రీతి - నడపుచువచ్చిరి. ఈ విద్యాలయములయం  _ దారిలేజిన 

అఫ్ గాకాయువకులు ఉన్నత విద్యానుభవముల కె విదేశముల కే(గనిమి 

త్రయ. ఇతండు సకలసౌకర్యము. లొనగూడులాగునం . జేసెను, ఈ 

విద్యావివయక పరీవర్హనములవలన _ పూర్వుకాలపుముల్లాలకు స్వవృ త్తి 

భంగము వాటిల్లుటవలన నపరిమిత మగు శోధము జనింప వీ రందజు, 

నమానులాఖానునకు( (బ్రతిపత్వు 'లెరి, విద్యావివ యమున .నట్లుండ 

నితండు ( అమానుల్లాఖాను ) కృషిసంబంధు లగు సంస్కా_రముల 

మూలమున వ్యవసాయదారుల స్థితిగతులను జక్క నగునట్లు "గావించెను, 

నుజీయు కాబూలునగరమును బునర్నిర్థాణము చేయించి దానికి 

దగిలీయుండులాగున వే వేల్ెక పట్టణమును గట్టించి దానిని నబ వా 

ముగ జేర్చజుచుకొ నెను, సె సె నికశికణ మనివార్య మొనర్చి తత్ ప ప్రబంధ 

మునకుంగాను గొప్పగొప్ప సై సా నికకళాళాలల (orang bans 

సావీం'చెను, "నేర్చ్పరు లగు తుర్కీ_ దేశపు 

యద్ధమణమొసంసటక నియోగిం పంబడిరి, 

తుర్కీ_ పద్ధతుల ననుసరించి నడపులాగున నియమింపంబెను.. విదేశ 

వ్యాపారము నశేవృద్ధి నొందించునిమి త్తము వ్యాపారిక సంఖుముల 

నేర్చాటు చేయించెను. దేశమున నాలుగుదికుగ్రలం దును 5 లుబాటల 

'సర్షారలు ( Officers ) 

నిర్భ్మించుటకై గుత్తదీనీ కొనుటకు విదేశీయులు కొంద. అిఫిలపించి 

యుండిరి కాని దానివలన కలుగులాభము. పరచేశములవారికింబోకుండు 

లాసన. నితం డట్టి కంట్రాక్టుల వరికి గాని యొసరయుండలేదు. 
స్వదేశీయు లగు “ఇంజనీసలచ్వారా ఈ కార్యమును జేయింపవలయు 

నని ఇతనికోరిక మైయుం డెను. ఇదేవిధమున. జేశమందలి గనుల 

'దీసికొనవలయు నని విచేశీయులు 

యుండిరి. కాని ఇతయ డందులకును సమ్మతింపండయ్యెను. 

టు al 

' జీంటివజకు నందిన యభివృద్ధులతో పొటు బలీ గా గ్రాస్ 
శడియో, సీనీమా మున్నగువాని నిత (డు స్వదేకమున 'నెలకొ ల్పెను, 

కాబూలునందు వితం,తీ ఈ కా ర్యాలయమును బెట్టించెను, దీనికిని. “పే-పూ 

పృ్కతిసంవత్ళ 

రమును మింద సన సహాయక'పు( _బన్నుును ఇండియా దొరతనము 

వారీనుండి a కొనుచుండిన కారణమున స్వతం తి ంచి ఇత డే కార్య (| 

మును చేయుటకును. సమర్థండు కాకయుం డెను, 

, మును గనిపట్టి, ఆంగ స్స దాసత్వేముననుండి ఇతండు విమ కిని బొం చెను, 

| అవ్గానిస్తానప్త , స్వారం్ర స్టదినననరోళ్ళవు.. న నిండు. చ్రతినంక. : 

ఢానికశిక్ష.ణము జర నీ 

అందుచే సమయ 



అఫ్ గానిసానము. 
తరము నతివై భవముతో నెజవేర్చుచుండుటయేకాక అటేధినమున నీ 
యుత్సవములను జరిగంచునట్లు లండక్కొ మాస్కో, పారిన బెర్తి కొ 
రోమ అంగోరా, చెహరికా మొదలగు రాజధానీనగరములం దుండు 

అఫ్ గానిమం తులకును ఉత్తరువులను. బంపుచుం జెడి వాడు. . ఆదిన 

మున hy మవాోవె వె భవమతొ నేనాసమేతముగ నగరవీథులందు 

ఊలేయి యనంతర మచటి ప్రృఖ్యాత మగు మనీదునందలి వేది నధిరో 

కంచి జనులకు హీఠత తే గావింఫుచుం డెను. వ్రపంచ 

మందలి ' ముఖ్యజాతులపకుమున నియుక్రులె వచ్చిన రాయ బారుల 

కార్యాలయము లన్నియు నిచట గలవు, వారీలో రమ్యనురాయ 

చారియెడల నితని కెక్కు_డు పక్షపాత మని చెప్పుదురు. నూతనముగ 

విమానముల యభివృద్ధినిమి త్త మొక శాఖను స్పాపించి డాని నితడు 

రపియనుల యధికారమునం దుంవెను, తక్కిన మహమ్మదీయ 

రాజ్యము లందువ లె ఈ "బేళమందును ప్రల అంతే కపరయులనుండీ 

చెలుపలీ శేతెంచుటకు వలను లేక అనూర్యంపళ్య లై యుండ నితడు 

వారికి పురుషులవలె నిస్ట్య్రమువచ్చిన 

"పెల్ల ౯ దిరుగుటక్రున్కు మేలిముసుంగుల వీడి మనసునకు వచ్చిన దుస్తుల 

- ధరించుటకును _్రీలవివయమున నుత్తరువు లిచ్చుటయే కాక 'బాలకులకుC 

బోలె చాలీకలకు(గరాడ ఉన్నృతేవి ద్యాలయముల "నేర్చాటు చేయిం 

చెను. ఇతని తండ్రి యగ హబదీబుల్లాయొక్క_ యంత పురమున 
నఠని భార్యలు, రం పుడుకత్తే లెండటో జవను లగు సాందర్య వతు 

లుండిరీ, అమానుల్లాఖాను నారి నందటిను వదలీ పెట్టించి ఇష్టమువచ్చి 

నచో। బునర్వివాహముం జేసిక్షా ననా Wess, జక స్రరుషు(డు 

ఒక భార్యకం ు..నెక్కు_వ IP. నట్టివాండు అలాల 
గమున కనర్లు 6డుగ 6 Walon నని శాసించెను, 

న్వేచా దాన మొసంగెను,. 

ఈ్టప్కకార మితండు గావింపలడంిన సంస్కార ములమూల 

మున శేవలము పదిసంవత్సరములలో పలనే దేశ మంతయు నున్నత స్థితి 

నొంది ఆసీయాఖండమున కంతకును మార్లడర్శక మై "మెయుం డెడిది' కాని 

ఈ ఖండమువారి దౌర్భాగ్య మే అనక కరర పరి రులు జేలొండు 

నూర్షము నవలంబించినవి, ల 

అమానులాఖాను , ఇతరులకుమా తే మున్న తే మార్షములను 

గల్పీంచి తొ నూరకుండ లేదు, తన విద్యానుభవములను గూడ ఇంపాం 

దించుకొనుటకుంగాను ఇటీవల్క ననయగా ౧౯౨ ౭ -వ సంవత్స రముచివరను 

స్వ దేశమును పిడి భాళ్యాద్వితీయు- డై జ వి దేశపర్యటనమునకు బయలు . 

ఈజిప్ట్, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, ' ఇంగ్ల డ్, జర్ర నీ పోలెండ్, దేజిను,. 

రష్యా, తుర్కీ?. పర్షి యా దేశములను (గ (గృమముగ సందర్శించి క్ష 

విజ్ఞానము నభివృద్ధి. నొందించికొ నెను. _ ఇట్టివిధ మగు వి దేశ భ్రమ 

మింతే ప పర్యంత మూసీరనాఖండయునందలి యే స్వతంత్ర గ్ర సకిపాలసండును 

గావించియుండ లేదు, 

Bey a వ EE Te 

9, చేనావిభాగయనకుం జెందినప్ప రు జావర్లము, 

ఇతడు పోయినచోటునం దంతయు నితనికిల. 

గల్బనాతీతము. లగు సమ్వానములు జరగినవి, అందు (ఫా, ఫ్రాన్స్? త్రీ బి టకా 

 డేశ్షయులు రెండును ఒకదాని నొకటి మించులాగున సమ్మానింపవలె నని 

౧౫౧ 

యూరాసియా. భ్రముణమువలన_ నితని కమిత మగు లాభము 

కలిగ ననుటయందు త "లేదు, తుర్కీ_. మొదలగు రాజ్యము 

లందలీ ఊ త్రమ ప పరిపాలనా పృణాళులంగాంచుటవలన స్వ దేశమునుగూడ 

నవి త్వరిత కాలమున నున్నతతికి దీ సికొనిరావలయు నను ఇకశోని 

యాక్క_టాభిలావ మితి మిటిపోయెను 

కావున ౯౩ ౧౦ ెలలకాలము. విచేశపర్యటన మొనరించి 

౧౯౨౮-వ సంవత్సరము సెప్టెంబరు నెలలో స్వదేశయునకు మరలి, 

వచ్చినతోడనే ఇతండు చాను ఫూ ఫ్రూర్వ మారంభించిన సంస్కృారముల 
నన్నింటిని వెనుకటికం కొం బదిమడుంగు లెక్కు_వ 'తీ, వృముగ సలుప 
సాను. పురుషు es యూరో య దుస్తుల ధరింప 

వలయు ననియు, (ఫ్ర లెంతమా తే త్రము స్టా హెపద్దతులం బూన౮గహాడ 

దనియు శాసిం చెను... తగినంత విద్యా ప్ర, పచారము లేకపోవుటచే నాగ 

రకతయం దెంతయో . ఇెనుకడిక్కి_ పడియుండిన దేశవాసు లవేక 

లిందులకు విరోధు లగుట సంభవింప నితని యుత్కృష్ట్రప్ర ప్రయత్నము 
లన్నియు. విషమునం' బడిన పాలవ లె వివముగ సే పరిణమించినవి, 

| అందువలన దేళయునం దంతటను విదో ద్రోవోన్ని చెలళంి జాజ్వల్యమానముగ 

చెలీం7గను. ఈ తిరుగంచాటు' ౧౯౨౮వ సంవత్సరమున పి.న్వారీల 

విద్రో హూముతో నారంభమై క్రమముగ దేశమంతట నల్లికొని ౧౯౨౯-వ 

సంవత్సరము, అక్టోబరుమాస hail శాంతి నొందెను. 

అఫ్ గా౯ దేశమందలి జనసమూసాము నంకను మూండుభాగ 

ములం చేయవచ్చును : వీరు మత 

గురువులు, పలుకుబడి _యెస్కన, 

"క, మిగిలిన నానా 

నిభజన సముదాయము. ఒక్కపర్యాయముగ నీ మాలు. తరగతుల 

జనులకును అస సంతుస్టిని కలిగించు విషయములు .. ఘటిల్లుటచేతనే 4 ఈ 

తిరుగంచాటు. సంభవించె నని చెప్పవచ్చును, ' 

౧. ముల్లాలం లేక పీడలు. 

ధారి కోవినయములందు వరకి 

విద్యావిధానములందు మార్పులను చేయుటవలన ముల్లాలజీవనో 
పాయముల కపాయము గలిగి నని మ్ 6ద వొ" యంబడినది. అదికాక 

నవీనశిక్నీతు లందటును మతగురువు లగు Fa ధారి కోప దేశములను. 

బెడచెవినిం బెట్టసా (గరి, హాలీ బుల్లా కాలము సనుండీయు నీముల్లాల కంద 

అక్ నొకవిధ ముగు "పెన్షను ముట్టుచుం జెను. 

వాని నన్నింటిని రద్దు చేయించెను. _బోర్ది విక్, పృచారమువలన 

రవియకతుర్కీ_ సానములోని ఉల ౯ హోంాట్టుకొని . 

అఫ్ గానిస్తా నమున౯- బ్ర చేశించి జీవనోపాధులం గల్పించుకొనుచువచ్చిరి. 

అమానుల్లా ఖాను 

ముల్లాలం 

| అమానుల్లాఖాను. యాకోష భ్రుమణముననుండి తిరిగివచ్చినతోడశే 

రషియకతుర్కీ_నుండి వచ్చిన ముల్లాల -క్యాశ్సేయ మియ్యరా దని. 

యు _త్రెరువు చేయించెను. . ఉఆపర్యు క్ష క్లహోలువులవలన -ముల్లాలున్సు 

వారియెడల సహానుభూతి కల పూర్వాచారపరాయణులును మక్కలి 

కుపితు'లె సమయము దొరకిసయెడల -- పగ rs వేచియుండిరి, 

ెనికశీక్షోణము -నిర్భంధము. గావింపంబడె నని, మోంద చాయ 

స. బడినది. నికు ' 'లెప్పుడైన ముల్లాలయొక్కయయుం . పీడలయొక్కయా 



౧౫౦ 

కోర ల నిర్వహీంపవలనీవ చ్చు నెడల సర్కాారువారి యనుమతిని పొంద 

వలసియుం డెను, ఇదియు. ముల్లాలకు కేపకారణమే యయ్యెను. 

సె నికులను తరిఫీకుచేయానిమి త్రము తుర్కీ_దేశయుననుండి ఆఫ్ సరులను 

బిలిపించి వారిని నేనయందలి 

లను వారి శ) ంద౪ బనిసేయయులాసనం గావించెను. ఈ కారణములవలన 

bums లగు వారీలో నసంత్ఫ_ పియా నలజకియు జనించినవి, 

ఆర్థిక వివ యములం దెంచుక శే శె థిల్య్భ మేర్పడ నూతీనము లగు పన్నులు 

కాన్ని కల్సి ంప(బడనవి. పరిపొలనకార్యమందలి ముదుసలు లగు వారి 

కందజకును విశ్రాంతి నొసంగి వారి స్థానములం దితండు యూరోపు 

మున్నగు విదేశములలో విద్య నభ్యసించి వచ్చిన యువకుల జేర్చాటు 

గావించెను, ఎని వచించిన వేర్వేటు కార ణములవలనన్వు లక 

యూాకోపువనితలకుం బోలె న్వేచ్బాస్వాకం క్ర, ్రములను (బిసా 

దించుటవలనను విద్యాగంధము లేని అఫ్ ఫ్ గాక పృజాసామాన్యమంతయు 

సంతుభిత మైయుండెను. దీనికి దోడుగ దేశమందలి వివిధజాతుల 

వారును. పరస్పరవై మనస్యములను (6 బూని ముండిరి, ఇదికాక సున్నీ 

పియా పంభల ముసల్యానులు కలరామునకు6 గాలు దువ్వుకొనుచుండిరి. 

'జీళ మంతయు పు. ల నిట్లు "సంచలి తావస్థయం దుండుటచేత నే 

దెళ? వితమున కని యమౌనుల్లాఖాను సలుపందొడథిన సంస్కారము 

was విపరీత ములుగ బరిణమించి తుద కితనిని రాజ్య భ, న్లునిం 

. ఉన్నటు ల లుం ౧౯౨౮-వ సంవత్సరమున అ: 

జలాలా బాదు ప్రాంతమందలి తెగవారు. తిరుగండి 
సర్కారు we న లోనగువానిం దనలంబెట్టరి. అమానుల్లా 

ఖాను ప్రృభుత్వమును సెనికులును చేయంగడంగిన “ప్రయత్న ముల 

మూలమున నీ విద్రోహ మొకప్పుడు శాంతించుచు మరల మరల. 
_ శెలరేయచు డిసెంబరు ౧౨-వ తారీఖువజకును జారీ యెయుం డెను, 

ఇదేసమయమున నీ చి డ్రోనావాయువులు ఫూర్వవర్లి తము లైన యసం 

తుప్పిప్ర, డేశములందు చస ంచి పని చేయసాగినవి, మింద వచించిన 

తం యన విముఖత్వ మూనియుండిన జాతులవా రందటును 

ష.-న్వారీ 

 కాబూలునగరమునకుం దూర్చునన్యు దక్నీణమునను జెలశీల యమా. 
ఆ డా, లీ - ణే ల్ | (ప్రభుత్వము పెం దిరుగందాటు గావింప ప్రోత్సహీంచు నుల్లాఖాను 

కొనువారును, పరస్పరము కలహీంచుకొనువారునై చేశ మంతయు 

కల్లోలము గావింపసాగిరి. చక్కెర, కాగితేముల కరాగారముల నిమి | 

త్రము విదేశములనుండి బృహదాకారముగల యంత్ర, త్రము లీ దేశమునకు దమౌనుల్లాఖాను కొంత నేనను సమహర్చుకొవి బచ్చాను నెశలంధొట్టు డ్వేవపూరితు. లగు మతీసరువుల్కు wil గలసి కుర" కొ] టకుగాను గజినీపట్టణమునకు( బోయి యచట మకాము యు. 
వరీఫ్ ఆజ్ఞానుసారము శవములను భూమియందు. బాతివేయుట మాని ' 

వచ్చెను. 

యాయం త్ర ములందు( బడబె చి తగలంబెట్టించెద రని అమాయికులు, 

తత విద్యావిహీనులు నప ట్. బోధించి వారీ నందజు 

నమానుల్లాపై పె6 గత్తిగట్టం ప్రోశ్సహించిరి. 

ఇట్లు చేళ మంతయు సం'కుంభిత ముసడున్న కటణయుస బచ్చా 
ఫాలో యకుేగల మ shies రాజ 

పుధానోదొో్యోగములందు నిలీపి చేశీయు 

మొదలుకొని హవీబుల్లా ఖాను ఆను చేరు 

| నుండి యనంతరము దేహారోగ్యము తప్పుటచే నప్పటికి పారిస్ 

ఫ్ గానిసాన ము 

ద్యోహులై 

శానుల నంచదటిను ప్రోవుచేసీ కొని యనానుల్లాఖానునకు స, 

మును వహీంచెను. ఆ డు శ్రరనీమలయందలి hier ఇబా కాయం 
దలీ ఢక్కు_నామక గ్రామవాసి యగు నొక గొస్టైలకాపరి కొడు 
కనియు మొదటినుం కియా నీచవృత్తుల కలవాటుప డ్ తుదకు దొంగ 

లకు సన్టా రయ్యె ననియం నశేకుల యభిప్రాయము. ఇకిండు ఘన 
మన్కు పవిత్ర వంతము నగునొక సయ్యదువంశ సంజూతు6 దని మణీ 

కొందణజు డలపోసియుండరి* కాని యనంతేరకాలమున నిత ఊగపణీ 

చిన క్షుదృవర్హన మితం డట్టి సద్వంళ జూతుం వనుటకు సందియము 

కలుగంేయుచున్న ది, మహమ్మదీయమత మును నాశనము చేయం 
బుట్టిన కాఫీర్ అని అమానుల్లాఖానును నిందించుచు, తొ నొ ఫర 
మును బునరుద్దరింప జనించిన _పెగంబరను అని డొంబములను లు 
కొనుచు ముల్లాల నందజను దన పక్షమున కాకర్టింపం గలిగను. 
ఇతడు విప్లవకారుల నందటిను వేనవేలుగ( గూర్చుకొ ని కాబూలును 

జయింపవలె నని తిన్నగ. దన్న గరాభిముఖుడి నడొవసా ను, 
నిజమున కితండు నిరక్షరకుశ్నీ, మార్జుండు, అవినీతిపరులకు ఆని ఇత61ు 
కాబూలుపట్టణమునం. జేసిన యళస్యచారములుు హీంసలు సృబల 
సామ్య ములు. కాని విపరీతవ ర్రనాన్విత యగు శాజ్యలల్నీ ఒక గ్రా 

సంవత్సేర మంతయు నితనినే వరించిముండేను. జేళముంపలి ఇట్టే 
పరిస్థితులను గమనించి యనూనుల్లాఖాను తాను గావించిన సంస్కార 

క్ గొన్నింటిని రద్దు చేయించెను. కాని యిప్పటి* సర కుటు మితి 
మిటీపోయినందున న సృయత్నము లేమియా సాగవయ్యెకు, 
అంళ ౧౯౨౯-వ సంవత్సరము జనవరి మాసమున 5” జ్య నీంపోసన మును 
తనసోదరుం డస ఇనాయతుల్లాఖానుపరము వేసీ అమానుల్లాఖాను 

కంథహార మునకు వెడలిపోయెను, గాంధార ప్రాంతీయు లికనిప మును 
వహించి బచ్చాతో రు మొనరింప సలట్లు చి రి. రొొలగినినను 

లే ఇనాయనశుల్లాఖాను సె త్ము న విడనాకి కంక] హోరము( 
జేరవలసీనవా( డయ్యెను.. ఇంతలో బచ్చాసాక్షో తనమా (కలతో 

కా బూలుపట్టణమును జయింప(గల్లిను. రాజధాని తనవళ మెనది 

పెట్టుకొని బచ్చా ర7జ్య 
పాలనము గావింప మొదలి డెను. ఇతని స ప్ర భుత్వమునుగూర్చి వేటుగ 
వర్గీ ంచు టనవసరము, అమానుల్లా స సృ్కభుత్వ ప్రృణాళిని దిన్న ౫6 డల 
క్రిందులు గావించే నవి చెప్పిన జాలును. ఆట కం: శహోర నునం 

ప్రభుత్వయున. కెదురుడిరుగ నువ్విళులూరుచుంకిన అగా 
లినాయక త 

యుండెను, ఇచేసమయమునం బూర్వము అమానుల్లా కీ కంద సర్వ 
నేనాధిపతిగ6 బనిచేస్తి కొంతకాలము త్రాన్సులో జ జు తగ 

హో 

నగర 
| మున విశ్రాంతిని గ కొనుచుండిన నాదిర్ ఖాకొ అనునతండు తన బేశను 
| నందలి వి a గూర్చి వినితోడచే తన ముస్టరు సోదరులతో 
హిందూ దేశమునకు. వచ్చి హైందవ shi సమ్థానవూర్వశముగ 



అఫ్ గానిసానము 

స్వజేకయు నుద్దరింప సమక మెను. ఇతండు. పెపావరుమాందుగ ఖోస్ట్ 

ప్రాంలేము6 జీరి సీ నాసన్నా హాముల ముందు గావింప దొర.కొ నెను. 

త్ ముగ్దురు సోదరులును వేలువేటుదిక్కుులకు. బోయి సేనల సమ 

ధూర్చ మొచలిడిరి, అ నేళ స్థానములందు విర కప జయములును, 

మానములును గల్లెను. కాని ) జై క్యోశ్ళాహముల వీడక నాదిర్ ఖాను 

తూర్చుదిక్క_ననుండి రాజధానికి నభిముఖుండై ముందునకే సాగి 

పోవుచుండెను, ఇక్క_డిసమాచారము లి ట్లుండ నట గజినీమొద్ద 

నున్న ఆకూనుల్లా ఖాను నే నలం డం తెకకలహయులు జనిం చెను, వేర్వణు | 

"తిగలవాగు పరస్పరము పోరాడసాగరి, 

సమాధానపఆు చుటయీ దుర్త్వట మయ్యెను, 

అమానుల్లా ఖానునకు వీరిని 

ఇట్రినేనతో శత్రువుల 

జయము గాంచుట ఆసంధన మనియో లేక తనయునికియే ఈ కలనా 

ముల కన్ని రటికిని గారణ మని తలంచిమో ఇతం డాకసికముగ 

రణరంగమును విడనాడి కంథహోరయును తన 'బావనముజ+ది oy: అలీ 

ఆహినుక్ వాకా ఆనుసతనిపరము చేని స్వపరివారస మేతే ముగ మ్ 

ఇలలో చనుమన్రేననుసోద్ద రైలు నందికొని క్వెట్టా, ఢిల్లీ నగరముల 

మోదుగా బోంబయి చేరి యచటనుండి ఇటలీకి వెడలిపోయెను. 

ఇనాయరతుల్లాఖాకొ మున్నగు మటికొందటు పర్షి యా దేశమునకు చెడలి 

పోయిరి. 

నాదిర్ ఖాను (౧౯౮౯) -- ఇట నాదిర్ఖాను దేశమున 

ర క్షపొతము లేకుండ బచ్చాసాకోను రాజ్యముననుండి తొల 

_ శింహ శ్ర యత్నము లోదరించెను కాని ఇతని మసోరథిము 

సిద్ధిం పదయ్యెను. చాడిర్ ఖాను కాంతికిన్సి సమాధానమునళును 

ప్రయత్నిం ంచుచుండ, బచ్వాసాకో ఇకని తలను ఖండింప(బనిచి 

చోనిని ఉద్చిన నానికి మంచి బహునూస మియ్య (బడు నని ఘూగేహ 

ఇయు కానిందెను. ఆంఠ యుద్ధము దక్కు. చేతీొంగునూర్లము 

శేసందున జాడినీఖానున్యు ఆరని పోదరులును దాము ప్రోవుచేయం 

గలీగినన్ని సేనలమ గూర్చికొని కాబూలుమో!దికి తల కొకనూర్ల మున 

జోందొడ(సరీ. ఇచీ రరుణమునందు మాస్కో. నగరమున ఆఫ్ గాక 

మంత్రిగ నుండిన గులాం సలీఖాకా అనుసతండు తనకు దగ్గజగ నున్న 

అ శాశారుర్తీ.పాననుం జే9 యచట రౌ జపళ్ వలంబు లస 

నాజాూరాకారివారిని సనముహార్భుళ్నని యు త్రిరముననుండి శాబూలును 

ముట్ట కించుటకు ఈఅ"ాదొడ6( గను, 

ఈ్టప్కళార ము వాలుగ్నుపృక్కలనుండియు ఆక శృనుణప్రయ 

ర్నయులు జరగుచుంకినను ఒకరినార్త ముజియొకరికీం చెలియకుం డను, 

చాలుగువై పులనండియణ నుసక్కమించి బచ్చాను బట్టికొ సవలయు 

ననియే చాదిర్ ఖానుయుక్క.. అభి ప్రాయము. బచ్బ్చాపత్సము నవలం 

వించిసవారు శృముక్కృమనుగ నాడిర్ ఖాను (పృశథకు మరలిరాసాగరి, 

చిన్నచిన్న పోరాటడులు ఛలివీయు, నుప జేశేయుల నొసంగియు, సభల 

సోనరించియా నిక డజీశజారులను నురల దనపకీమా నకు రాంబట్టు 

కనెను, ఇటులే బాదిర్ ఖొనుసోదరలును (సృయాణయుల Ps 

శాబూలూను 'సమిపించిరీ, చినరకు.ఆకోబరు ఒ-వ తారీఖున శాదిర్- 

లిం 

త్నించెను, 

 వహీంచను. తరువాతే నిర (డు నిండుదర్చారునందు ప్ర, 

౧౫౩3 

ఖానుసోదరులలో  నొకం డగు పావలీఖాను కాబూలును ముట్టడించి 

లోంబటీచికొ నెను, అంత బచ్చాసాకో కొన్ని దినములపర్యంతే ము 

కాబూలునండలి ఆర్క్ 'నామకోదుర్లనున బందీకృతునివలె నుండే 

అవ | తుదకు ఆకోటకు: గన్నమువై చి దానిద్వారా పాటిపోవుటశకై ప్రయ 

కాని విఫలుండై క త్రువులచేత. జిక్కువ డెను, నాదిర్. 

ఖానున కిరనిని జంపీంచు నుద్దేళ మన్నదో లేదో తేలియదు. బచ్భా 

యనుచర స మేత ముగ! బట్టువడి నాదిర్ ఖానునధీనమున నుండ నౌక నా 

 డొకవిందు జరగను, అందు బచ్చాసెతము ఆవ్యానిం పండి నాదిర్" 

_ఖానుబే సమ్మానితుం డయ్యెను, 

(గూ, రాత్యాచారముల మూలమున నత్యంతరోహివేశులై. సమయము 
ఆకరుణమున బచ్చా సలిపియుండీిన 

నకు జేచియుండిన అఫ్ గాకొవజీరు లతనిన్తి ఆతని యనుచరులను 
న 

బంధించి కొనిపోయి ఆర్క్కో_దుగ్గముయొక్క_ అగడ్తలో కొన్నది 

ముల, కీందటనే అలీనమవామ్లద్ జాను ఏప్ర, దేశమున బచ్చా-అిజ్ఞ్హై గ్ర 

(స్కకారము వధింపంబగెనో అబే ప్రదేశమున బచ్చా ప్కభృతులను బడ 

వైచి తుపాకులతో ( గాల్సి చంపీ యావల నాకశీబరములను కాబూలు 

ఇ a స న ళ్ ~ శ 
నగర విశులం'ను వేలా (గట్టించిరి ఈ ప్రక ర మా నడుమం,తే ప్ర 

లో 

శీరి నందిన బచ్చా ఎంతత్వరితముగ విజృంభణ మం దెనో యంతత్వరిత 

ముగ పతనమును బోంబినుు నాదిర్ ఖాను మొట్ట మొదటనుండియు 

జనులయెన్ని క ననుసరించి అఫ్ గాక దేశపు పాలకుని నియమింప నలయు 

| నని అభిప్రాయము గలిగియున్నందున నట్టి సమావేశమునకై (సృయ 
లీ 

ర్పింపసాగౌను, 

అనంతరము అఫ్ గాకా జాశీయసమి8ి (National Assem. 

bly ఏవారును, (ప్రతినిధులును సమావేశమై నాదిర్ 

ఖానునీ సింహాసన మధిస్పింప వేండుకొనిరి, 

శేళపోయినను, 

వినిధబాగుల 

ఇర6 డందుల కిస్టము 

(సృజలకోర్కె_ను దిరస్క_రింపయణజాలక ir sg 

ప,జల కుప జేశము 

(పృసంగవకేమున అమానుల్లారాజ్య కాలము అఫ్ గాని- 

ఇతివశసమున స్వర్తాతరములతో లీఖింప(బడు ననియు, ఆకండు 

గావిందిన నీతి నియమాదులన్కు రాజ్య ప్ర, ప,ళాలిని అనుసరించిర్ే 

ముందును రాజ్యము శానింపంబదడు ననియు వాగ్టానము సలెపేను, 

నొసంగుచు 

అటుపమ్తట శోహిదమక- మున్నగు కొన్ని ఇలాకాలనుండి వి దోహ 

వార్తలు రాసాగినవి. కాని నాదిర్ ఖానా నాని నన్ని టిని 

జయపూర్వకముగ నడంచివై చెను. అంతట యూరోపులోని సృభు 

ర్వములును, షండియాదొరత నమువారును నాదిర్థానును అంగీకరించి 

కమురను రాయ బారులను ఆఫ్ గాకా దర్శారునకుం బంపిరి, నాదిర్. 

ఖాను అప్రృమత్తుండై స్వదేశముయొక్క_ భాన్యోదయమున వై సకల 

విధముల (బి శు యర్నముల ws వార్వాప, తి (త్రిశలవలనం చలి 

యుచున్నది, te gh toy Cote Tops 



౧౫౮ 

అఫ్ జలు దె కొ మీర్ --- నూరతునవాబులలో నొకండు, 
శ్ర ౧౯ా=వ శతాద్దియం విత (డు ఇరువదియొక్క_యేండ్లు రాజ్య 

మేలెను, 

అఫిజలుడ్దాలానవా బు —_ ఎసొదరాబాదు నిజా 

ములలో నొకడు, నసీరుద్దాలా కుమారుడు. శ్రీ క ౧౫౫౭-వ 
సంవత్సరమున సింహాసన మెక్కాను, డీ శే, ౧౮౬౯-వ సంవత్సర 
మున నితడు మరణీంచెను, 

జా అభ్జుల్ఖాక్ __ ౧, అక్చరుచక్రువ ర్తికి.. ట్రాణ 
(ప్రయమం త్రి యెన అబుల్ ఫజల్ అనువానికుమారుండు. జహోం గీరు 
రాజ్య కాలమున శ; శే ౧౬౧౦లో నీతండు వీహాఠరు దేశము నకు 
సుబిదారుగ, నన6గా గవర్నరుగ నుండెను, శీ శ ౧౬౧౨ లో 
ఆ గ్రాపట్టణమున మృతు( డయ్యెను, 

౨. వీరాజ్ దేళజు(డు, మొదట 
నిత నిపేరు ముల్గాషుక్, డల్లా, తండ్రిపేరు అబ్లుళ్ హక్, జహాంగీఠరు 
చక్తవ రి యీతనికి అమిర్ పదవి నిచ్చెను ౧౬౨౮ లో నీతనికి 
విజారత్ ఇకుల్ అనునధికార మియ(బడెను, ౧౬9౮ లో ౭3000ల 
పదాతులకును 'రఇొ000ల గుజ్రములకును మన్సబుదా రాయెను, 
డెబ్బదియేండ్లు (బతికి ౧౬౩౯ లో ఆగ్రా పట్టణమున మరణము 
నొందెను. ఈతండు క వితము చెప్పు వాడు. అల్లామి యన్నది కవిత్వ 
సంబంధ మైన యీతనినామము, 

3. విజాపురపు నవాబులయొద్ద 
నుండిన మయొకసర డారు, ఇత (డు మహమదు ఆదిల్ శావాయొక్క 

ర్ 
| దానిపుత్రు డని కొందటు చ్రాసీయున్నా రు.! వాఈ యను బాంత 

మునకు నితడు సుబేదారుగ ౧౬౪౪ మొదలు ౧౬౫౮ వజకు 
ముం డెను, శివాజీతం డియెన శహోజీకిని పీనికిని వైరము కలదు, శవాోజీ 
సెదకుమారు(డును శివాజీకి నన్నయు నగు సంభాజీ క రాటకయుద వ ల Wr థి ములో కనకగిరిని పట్టుకొనుట కై పోరాడుచున్న ప్పుడు అఫ్ జుల్ 
ఫోానునిమోసమువలన నారండు చంపంబ డెను, ఈత 6ద్చు విజాష్రరపు 
నవాబునొద్ద శివాజీని బట్టి తెచ్చెద నని ప్రతిజ్ఞ చేసి ౧౬౫౯ సెమెం 
బరునెలలో బయలుదేెబను, అప్పుడు శివాజీ రాయగడముమా౭ద 
నుం డెను, అఫ్ జుల్ ఖాను పూూనామోందిక్తి రాకుండ దగినయేర్సాట్లు 
చేసి యాతండు (ప్ర తొపగడదుర్షముమోందికి( బోయెను, శివాజీ పతా 
పగడముమోంద నున్నా6 డని విని అటు వెళ్ళేవలె నని అఫ్ జుల్ ఖాను 
పంథర పురము, తుళజాఫ్రరము, మాణకశ్వరము, కరక్ర ముబోచ్చే శంభు 

వాఈపట్టణముం జేరెను, పంథర సుర ములోనివిళల దేవని తుళజాఫ్రుర 
మున భవానీదేవిని విధ్వంసము చేసెను, ఇందుబే హీందువులకు నాళ 

మహా దేవము మలవడ్కి రహీమతఫ్రరము అను చ్యాముములమోందుగ 

2, 1050196009 

శివాజీ సానికులు బోయోలను జంపి ఖానుతల 

1. మరాశీ రియాసత్, (మరాటిఫామ రెండవకూర్చు 3౨ ఫ్రృట,. 
of tke Early Gupta Kings and their 5400655953 by J, = Fleet, .. 

అవ్ జలుద్దకొమిర్ _అఫ్నర్ 

నిపె మిక్కి లీ కోపము వచ్చెను, వాయీకి6 జేరి యాత. ఢా గ్రామము 

నకు గులకరణి (కరణము ) అయిన కృషైా జీ భాస్క_రుం డనువాని 
శివాబీ యొద్దకు బం పెను. శివాజీయు( దనగుమాస్తాయైన పంధాజీగోకీ 

నాథుని ఖానునియొద్దకుం బంపెను. తాను భయపడితి ననియు, విజా 

పుర పునవాబునొద్దకు వచ్చెద ననియు శివాజీ ఖానునకు న రమా 
మం పెను, (ప్ర తాపగడము. క్రిందను అఫ్ జుల్ ఖానున్కు ళివాజీయు 

మొదటను. గలసికొనునట్లు ఏర్పాటు జర7గను, అందుకె యొకమండ 
పము కట్టంబ డెను. శివాజీ ఆనఖుళశిఖియు కవచమును దొడుగుకొని 

_శానాజీని వెంట దీసికొని వచ్చెను. ఖానును ఒక్క_బంటుతోడశ్నే 
పల్లకి నెక్కి వచ్చెను. ఇద్దలును మొట్టమొదట కాంగలించికొనినప్పుడు 
ఖాను శివాజీని తనయెడమచంకలో నొ త్రిపట్రి క శ్రి వేటు వేయా 
బో6గా శివాజీ తన చేతనున్న ఫులిగోళ్ల తో ఖానుపొట్టలో గుచ్చెను. 
అంత మోసము మోస మని ఖాను అణచి శివాజీ నె త్తిమో6౦దం గలి 
దెబ్బ వేసెను. కాని శిర స్తా ర మున్నందున నా దెబ్బ వ్యర్థమమయ్యొను. 
ఇంతలో శివాజీ తనక తిత్రో ఖానునిభుజముపె దెబ్బతీసి వాట్రవజకు! 
జీ'ల్చెను, ఆంత ఖాను గత ప్రాణుండై "నేలల బడియె, ఖానుని ఫపీను( 

గును పల్లకిలో చేసిక్రాని బోయీలు తీసికొనిపోవంజొచ్చిర. కాని 

దుంచి కోటమోందికీC 
దీసికొనిపోయిర. వ్ 

రో ఒకపారసీకకవి. ఇతని ఫూ ర్తీ 
యొననామము మార్ మహముద్ అఫ్ జుల్, ఈతండు ఢిల్లీ చక్కవర్తీ 

(UU 
యైన మహముద్ షాహకాలమం దుండెను, కీ, శ. ౧౭౩౮ లో మృకు( 

అఫ్ జుల్గడము  _ యునై పెడ" 'ప్రావిన్సెన్ ( ప్రృయాగరాజభఛానిలోని ) బీజ్బానుజిల్ల్కా నాగీనా థాలూకాలోన్సి 
రాొక నామము, జనసంఖ్య ౬ఒ'ర౭6ి, ఇచ్చట నొకకోటను పదునెని 
మిదవశ శాబ్దీమభ్య కాలమున అఫ్ జుల్ ఖాను - అనువా(డు కట్టం చెను, 
౧౮౫౭ లో శికుగంచాటుకాలమున . ఈకోట పడంగాట్టయి డెను, 
ఇచ్చట మంచి నేం బట్టలు దొరకును, 

అగర్ నర్ నా భీదోతులోని గయజిల్లా నవడడొవిజన్ 
లోనియొకప'ల్లె, దీనిజనసంఖ్య ౧,౦౨౨. ఇది చిన్న పళ్లె మొనను 
పూర్వచరి త్రనుగుజించి. దీనికి ఖ్యాతి వచ్చెను. ఇచ్చట గ ప్త 
శాలు రాజ్యము చేసిననాంటి వరావావి గృహ మొకటి దొరను, 
దీనిమో6ద నమ్భుతే మైన పనితనము చూపంబడినది, చూచుటకు చాల సౌగసుగ నున్నది, ఉాత్తరగు ప్తరాజులవంశమును వర్షించు శాసన మొకటి యిచ్చట దోరకినది, ఇచ్చట బూడిపోయిన పూర్వకాలపు దేవాలయ మొకటి కలదు, దీనియొక్క్ల చెక్కాడముపని బీహారు దేశమునందలి యితర దేవాలయముల మోందిప నికం "శు నంతయో దర్శ : నీయముగ నున్నది జ జ ల 

Ff 

కాకా నారాల దినాన. ఇలా అనల వ 



ర్స్ 

పక 
అ ఫ్రీ దీలు — పళానులందలీ ఒకశాభీయులు, మిగుల 

బలశాలులు. కోహట్, జెవోయాకీలో యలును, తిరాపీఠభూములును 

గల _ సెన్ కోహపర్వతములయొక్క_ తూర్చువై ఫునందలి శాఖ 
లన్నియు  వీరినివాసభూములు. వీరి ప, దేశములకు ఉ_త్తరయుగ కై బర్ 
కనువు వ్యాపించియున్న ది, తిరాపీఠభూమి సముద్రృతలమున నుండి 
సుమారు ౬, ౭ వేల అడుగుల ఎత్తు కలిగియుండును, దినివై జాల్యము 

౬ లేక ౭ వందల చదర పుమెళ్లు, ఇందు మైదాకా, రజ్ గుల్ వరక, 

బర్కా మస్తురా అను పేరులుకలవి జననివాసయోగ్యము లై నవి అయిదు 

లోయలు కలవు. వీనిలో మెదాక్, మస్తురా నామకకందరములు 

౬౦౦౦ల అడుగులకం పె చె త్తయి. మిగుల మనోజ్ఞము లె యుండును, 
ఇంతే ఎత్తును, దుర్తమమును, అర ణ్యమయమును నగువీఠభూమి యయిన 
కారణమున నే ఇత రులదండయా త్ర, లకు లోనుగాకుం డెను, అఫ్రీదీ 

ప్రాంతములకు నాలుగు పృక్కో_లను "పెపావరుజిల్లా వ్యాపించియున్న ది, 
ఉత్తరమున మోహమందులు పడమట షికావారీలు దజ్నీణమందలి 

బరా బజర్ కనువులందు ఓరక్ జూాయిలు, బంగషు లను జాతులు 

వాసము చేయుచున్న వి. 

"అ ఫ్రీదీలయాత్ప శ్రినిగలీంచి నిజమైన వివయము లేవియును 
తెలియవు. ఇస్రాయీల్ వంకేజుల మని వీరు ెప్పుకొనుచుంగుకు, వీరీ 

_ నాకలమోాప6 బడ్ దోచికొనిపోవుచుందురు, లోయ లన్ని యు వీరియదీ 

దీలు 

రూప రేఖలు ెమిటిక్ జూతికీం జెందిన యూదులనుబోలీ యుండును, 
"హెరోడొటస్ వీరిని అపరితయి (Aparytai) లని పేర్కొని 
యుండెను ౨౦౦౦ ల క్రిటీవల వీరినిగుణించిన వృత్తాంతవి శేషము 
లేమియు దొరకవు, కాని గవ శతాబ్ది ప్రాంతమున వీరు తిరా 
(ప, దేశము నాక్తమించుకొనిరి. కొంతకాలమున కాచుట్టు పృక్క_ల 
నుండు మజికొన్ని జాతులవారు విరి నోడించి యా ప్యాంతేమునందలి 
కొన్ని భాగములను వళపటుచుకొనిరి, ' జవోంగీరుకాలమున ఓరక్ 
జాయిల జయించి వారినుండి తేమ ప్రాంతము లన్ని ంటిని బడయంగల్లీరి, 
అక్సరుకాలమున వ్రు నింద్యమగు రోసానియా నామక మతము నవలం 
వింప నది అడంచివేయ/బడెను. 

RR 

కూకీ ఖేల్ మలిక్ దీకా ఖేల్, కంబర్ ఖేల్, కమర్ ఖేల్, జక్కా.. 
ఖేల్ సీపహ్, ఆకాఖీల్ ఆదంఖీల్ అని అ ఫ్రీ దీలలోే నెనిమీది అంత 
రాగములు కలవు. ఆదం ఖేలంలు కోహట్లోయయందును దానిచుట్టు 
(చుక శ్రా లను నివసించుచుందురు. సాధారణముగా వీరు స్వస్థానములను 
వదలరు. తక్కిన తెగలవారు క బర్ కనుమయందును, సెపావరుచుట్టు 
చుక్కలను నివసించుచు చెండకాలమున లిరాపీకఛభూమియందలి 
లీతల పృ చేళములకు వెడలీపోవు చుందురు. వీరు మిగుల స్వాతం త్ర, 8 
స్వభావమును గలిగియుందురు. జకరీయధీనమున నుండుటకు సమ్మతిం 
పరు, వీరికి నామమా త్రృీమున కొకసర్తారు ఉండును గాని రాజకీయ 
వినయము లేమైన వచ్చినచో ఎవరీమకము వారిదే. వీరీయం దేదైన 
వివాదము 'సంభవించినయెడల చానిని దీర్చుటకు సన్టారునకును శక్యము 

| గాదు. ఈకారణమున దోపీడిగాం డ్రను విరీనుండి పట్టుకొనుటశే 
నలకుకాదు. వీరిచేత నియమముల నవలంబింపంజేయుటకు వీలు లేదు. 
జేసామటనమునందు వీరు మంచి ఒడ్డు పొడుగును గలిగియుందురు, 
దృథగాత్రులు; విశాలముఖులు, ఉన్నత నా సులు, విశుద్ధమగు సరీర 
చ్భాయను గలిషియుం దురు, స్వ దేశప్రుపర్వతములందు యుద మొన 

య 
| రింప నిపుణులు. కాని అన్య బ్యాంత ముల కేశినచో సాధారణముగా 

రోగముపొ లగుచుందురు. కపటమునకు స్వార్థము నకు య బుట్టినిండ్లు - 
ఒకరిని విశ్వసింపరు. శూరులు, కాని నమక మిచ్చి నయెడల నోొకళరిని 

రకీంచుటకు స్వకీయ ప్రాణములనై న వడలుదురు, శ్రీటిహ్ సేనలందు 
_ నాకరులుగ6 గుదిరి వారిని 'మెప్పించినవా రేకులు కలరు. హీందూ 

స్తానపుసీములనుండి వీరు నివసించు ఇలాకాకు సుమారు కం మె 
ళుందును, అత్యున్నళ ములు, దురారోహములునె న హీాతువ్రున ఫీరం 

గలు మున్న గువానితో వీరిస్థా నములకు బోయి వోరాడుట కష్టము. 

ఈకారణమున నితరులవలనిభయ ము 'లేశయమెనను "లేక నిరంకుళు లై వర్తిం 

ప్రచు ఉరడియుండి (బ్రటివ్ఇలాకామాందంబడి దోచుకొను చుందురు. 
ధనాఢ్యులగ (ప్రజలను దొంగతనముగం దమ్మ ప, దేశములకు గొంపోయి 
చంపెద మని బెదరించి వారినుండి ప్రవ్ము.లమగు (ద్రవ్యమును లాగి 

. ఒకొ్క_క్క పర్యాయము సింధు నదిలోని 

నమం దుండుటచే వానిమార్లమున శెట్టియపాయము కాని కలుగకుండ 



౧A౬E 

UU 

ప్రాంతముల చేలినరాజులు వీరికి కొంత సహాయకచవేకనముల నిచ్చి తమ 

నశమున నుం చికొనుచువచ్చిరి. గజినీరొజులు మొగలులు, దురానీలు, 

సిక్కులు మొదలగు ప సృభుత్యము చేసి సినవా రందటును 'సహాయక'వేతనము 

లాసంగుచువచ్చిరి. కాని సభ్యత, సౌజన్యము లనునవి వీరియందు 

న్ా మభౌవము లసటచే వీ రెవరితోడను స సద్భావమున వర్తించి 
డలేదు. వీరిలో చురూత్ ఖాకా అనునత(డు మిగుల పసి సిద్ధి 

దొొక తెను శావామాడా ఇత నికొమా_రైలయం 

పరుగిడిపోయి 

. 

జెండాడియుండినందున నతడు భారతీవర్ష ముననుండి 
లగి 

నపుడు, చురూత్ ఖాక్ గృహమందు దాణగియాం డెను. 

బడీనదె. 

_వేకనముతోపొటు కై బరుకనుమయొక్క_ రకుణార్థము వినిమోగింపల 
బడీరి. కాని నాదిర్ పా దండె శ్రీవచ్చినప్పు డతని "నెదిరింపంజాలక 

పోయిరి, అహమద్ షా అభ్లార్కీ సిక్కులు, రాజ్య మొనరించుకాల : 
మున నా లోయలనుండ wa సలుఫువారిపదార్థములమాందను. 

పన్నులను గట్టి వచ్చినమట్టునకు (ద్రవ్యమును రా? యుట్టుకొనుచువచ్చిరి, ' 
ఇంగ్ల షువా రాయిలాకాను లోంబజుచుకొన్న తరుణమున ఈ శీ దీలు 
తమ తిరాప్ర, 'దేశమునుగహూడ ఆంగ్లేయ రాజ్యములో య గలీవీటొనుగ డని : 
వారిని టి కాని ఏరు వారీస్వాతం త్, త్ వామును గౌరవింప 
నలెనను నుగ్హేశముతో నాప్ర, దేశమును గై కొననెరి. మజియు పూర్వ 
పరిపాలపలపద్ధతి ననుసరించి ౩ శ బరులోయను గాపాడుటకొజకు, 
ఆంగ్లో యులు వీరికి సహాయకభ్ళతి చేర్చాటు చేసిరి కాని. వీరి 
య౦ంతేఃకకలహములమూాలమున నా ప చద అ గాల ఉప ద దృవకర మే 
యెయుండెను, 

అ ఫ్రీదీలయందలి. వివిధ శాఫంవారికో చేజుజేబుసమయమ 
లందు ర్ వారీకి? బో రాడవలసినయవ సరము కలుగు చున్న డి, . 
జ టన6గా 3. 

౧ కోహటులోయయందలి అ ఫీ boas he క. 
౧౮౫౦-వ సంవత్సరమున సర్ కాలిన్ ణల మ శ్ర 
కావి౦చచెను, పెషావర్, కోహటుజిల్లాలను బి బ్రీటివ్వారు వశము సా 
కొన్న సమయమున వీరికిని ఆదం ఖేలులకును సంబంధము. కొలీ7ను. 
ఆంతకంబూర్వ మొయిటాకాలను చాలించిన ప్రృభళువులక్రీతి ననుస రించి బ్రిటివ్వారును ఆదం'ఖేలులకు wa కాపాడునిమి తమః చ దృక్యసాహాయ్యము చేయుటకు ఒప్పుకొనిరి. అకు 'జరసచువర్చెను. 

శాన ౧లాఎ(0-వ సంవర్భేరమున "వేయిమంది ఆఅ ఫ్రీ దీలు. గుమికూడి. కోడ్లు వీయువారిమాందం బడి బడి ౧౨ గరీనిజం పీ అర్హరను గాయపతిచిరి, ' శోడర్యారా చీ టిష్నేనలు a మొదలగునవి SEP 
శీ భు యుగను శ్ర సులభముగను చేజటకు.. సదుపాయము. 'లేర్చడును . 

ప్కృయాణములను గావించుకొనునిమి త్రయ ప్రాచీనకాలముననుండి ఈ 

యాతగవు దీర్చెను,. = 

| వీరి గ్రాకుములమో(డను బక్తి 

శావిరచ కొంతకాలము; 

అ ఫ్రిదీలు 

| కావున వీనిని వేయుట వారి కభిమతము. కాకుం'డెను. అప్పుడు 
కాంప్ బెల్ 3,౨౦౦. మందిసెనికులతో బోయి. వారి నందణను శిక్షించి 

ట్ 

. ౨, బోరీ గ్రానూదులందు నివసి సించుచున్న జవాకీ-అ ఫ్రీ దీలమింద 

(క్రీ శ, ౧౮౩-వ ri) నొకదండయా త్ర జర గాను, 
ben కోహట్లోయయందలి అ ఫీ శ్రీదీలు _తిరుగంబడినసమయమున 
జవాకీలు లమమార్దమును వాడుకోనుట కిచ్చిరి. కాని తుదకు వీరు వారి 
కం దువ్దులుగం బరిణమించిరి, అందుచే తీ క, ౧౮౫౫౩-వ సంవ 

త్సరమున ౧౭౦౦ల మంది "నె “సెనికులు గల యొక వ్రిటిషునేన వీరి మోంద 
| దండె త్రి వీరికేం దృస్టాన మగు బోరీని వాక్ స గావించెను, జవాకీలు అక్చృరురాజ్య కాలమున వీ గందటును మహమృదీయవ్యతిరి క్త క్తమెన న. 

మళము నవలంవించియుండిరి కాని కాల క కృుచముమున నదె యడంచిజేయల.. 

పీదప వీ రందటును మొగల్ సే ba జేరినందున సహాయక 

ఆదం భేలులలోనియుకశాఖకుం జెందినవారు. వీరు కోహోట్ లోయకును 
se న్్ నా దేశమున నివసించుచుందురు. 

( మ! శే ౧౮)౦(౧/-వ సం భత్సరమున కల్నల్ ౩, యిగ్ 
నాయకత్వమువ 'అకాఖేల్ _ అఫీదీలపైె మూ6ండవదండయా త్, జర 
గను, కోహట్లోయయందలి అ ఫ్రీ దీలకు దొరకినరీతిని కతన న అల 
వెన్నులు దొరకుటలే దని న. సంవర్నీరము మొదలుకొని పెషా 
వరుసరిహద్దులపపె6 బడి కొల గొముచు బీటిష్నే నానివేశము నొకదానిని 
ముట్టడి కన. ౧౫౪౦౦ ల మరిది సినికులు గల చ్రిటివ్సె సైన్యము ఏర్ర 
కనా బడి ధ్వంసము చేసి Sa శిక్నీంచెను, 
దానితో వీరు లోబడి జరిమా నానుకూడం జెల్లీ ంచిరి. 

og శీ శ ౧౮౭ ౭-వ సంవళ్ళరమున కల్నల్ మోకట్ట 
యొక్క యాపమాన్యమన జవాకీలమింద శెండవపర్యాయము దండ 
యాత, జరగాను, కేవాటులోయ యొక్క కాఫుదలమంగాను వారి. 
సి టు. మాసిక మును దగ్గి ంచవలసీనదిగా నాసంవత్సేరమున 
నిండియా ప ప్రభుత్వమువారు ప పృతిపాదనము గావించిరి. ఆకారణమున 
వీరు కోపావిషు'లె లి గ్రాన్ 'ఫతీగల నన్నింటిని దెంపి పొజవైచి 
ళ్ శ్ర టిమ్ ఇలాకాలోనికి Bo శ్రీవచ్చిరి. ౧౫౦౦ల మందిగల బి ్రీటివ్ 
వ్య మొకటి మింద వచించిన కల్నల్ కి, కిద మాండుభాగములై 
మూడు ప పృక్కలనుండి వీరి దేశముమో౭దం బకి దండనరూప మున వీరి 
క'మితోమగు నన్ఫమును గలీగిం చెను, 

x ౧౮౭౭-౧౮౭౮ లందు జవాకీ ఖేలులవపె న 
యాత్ర, జరగౌను, బ్రిగేడియర్ జనరల్ కెయిస్ అనునతండు ఈదండ 
యాత్రను నడపిం చెను, వెనుక టిదండయా త్ర వలనం గలిగిన శికృణము | తగినంత కథిశముగ మంగని కారణమున జవాకీలపరిసీతులందు ఏమియు మార్పులు కలుగకపోవుటచే. వారు 'వెనుకటిమాదిరిగ చే బి టిమ్ఇలా కామెం బడి దోపిడుల boasts అందుచేత వ బల. - 
మైన ౭,౮౦౦ ల సె నికులుగల" i చెన్యము మా(డుభాగము'లై ఖ్ 

, ముఖ్యమైనవాని నన్నింటిని . "నేలపాలు 
"అనం? వీరు స సర్కారుఫారిమరతుల నంగీక | 



రించువజకు నదటనే యుం'డెను, అటుపిమట "నేంటివజకును కోహటు 
లోయయందు మరల "నెప్పుడుగాని యల్లరులు జరగియుండ లేదు. 

అ ఫోడెట్ ౧౫౭ 
Toe 

అఫ్హో డైట్ న గ్ర ఇర్రురాోణములందు గుమ సౌందర్య 

పే కధిస్టానపదము స జేవళే, రోమనులం దీషి; వీనస్ 

శ్రీః క, గారా౭రా-వ సంవత్సరమున బజర్ లోయయిందలి 

అ టా (బ్రిగేడియర్ జనరల్ కట్టర్ అనునత ( డొకదండ ర 

Wy 

ఖేలులు శ్రీటినివారి నడ్డగించి లిరి బాహ్య ని వేశనములను ముట్టడించిరి: 

5,00 ల మంది -సెనికులతో టర్ వీరి ఇలాకాయందు. బ్రవేశింప 

నందలును లో ౭బడిపోయిరి. 

౭. ౧౮౭౯న సంవరత్నేరమున బజర్ లోయలోని . జక్కా 

ఫేలులపైె రండవదండయా[త్ర, జర గను, లెఫ్ట్ నెంట్ జనరల్ మాడ్ 

అనునతేండు దీనినాయకుండు, మొదటిదందయా త్ర, ముగిసిన పీదప 

అఫ్ గాక్ యుద్ధ మింకను జరగుచుండం౫ చే ఇ బరొలోయలోని 

జక్యా._ఖేలులు బ్రిటిమ్వారి పురోగమనము నాటంక పటుపసాగిరి* 

అందుచే క మందెగల బ్రిటిష్ నేన వీరి దేశయుమో ద బడి కొంత 

నష్టము కలిగించినపీదప వీరు pn 

ba తి కె బరలోయయందును ౧౫౯౭ -వ సంవత్సరమున 

జరగిన తిరుగంబాటువణకును శాంతముగ'ే యుం డెను, 

రా క్రీ శ, ౧౮౯౭-౯౮౮౯ లందు తిరాయుదము జరగి 

యుండెను, 

పడుచున్నకొలందియు వందలకొల(దె వఆఫ్రీదీలు బటీమ్ వైన్యమందు! 

జేరంగా వారిని క బర్ tees నే నానివేళనముల చేర్ప్చటీచి 

యుంచిరీ. ఈవిధానమున అ, ఫీదీసె 

_లెనేకము లేర్చ డెను, వివాదము తుం. నారంభమై కను 

ముగ నన్ని జాతులలోను వ్యాపించెను, ఓరక్ జూయిలుగూడ6 గలసీరి, 

లిరాయందలి లోయలలోనివా రందటును సుమారు రర౦౦౦ల 

మందిని ప్రోవుచేయుటకు సమర్డు లై లైయాండిరి. వీరు ఆక స్రీకముగ 

క బకలోస్ సనాస్టానముల్నపై పెం బడి పెపావరుసమాపమందలీ 'సమన 

పర్వశాగ, hiss దుర్భములను ముట్టడి ంచిరి, అంతట సర్ విలియమ్ 

లాక్ చోల్టనే నానాయకత్వమున టి బి టిక్, చేకీయసెనికులు సుమారు 

3ర,000ల మందిగల _సెన్యము 'ఛసకసంభుములుగ జీలీ ఈ ప “rn 

లోయలలో చనానాముఖుములం బ్రైవేశించి పెక్కుచోట్ల ఫీ రీ ద్రీల 

నోడించి వథవర్తు లగునట్లు జ క ఈయుదమున పాందూేశేము 

నందలి జేశీయ రాజులును చి ట్రిప్ వారికి (6 దోడ్చడి తనుకు(గల రాజ 

భక్తిని వెల్ల డించియుండిరి, 

ళం జకాా ఖీలులు మటీయొకపర్యాయము రికగణబడుటచే 

౧౯౦౮వ సంవత్సరమున సర్ జేమ్స్ విల్ కాక్ న ల 

మటేయొకదండయా త్ర, అవసరమయ్యును, ఇది కీమ్రమగే "సమా ప్ప 

మయ్యెను కాని స మోహమందుజాతివారి పైశ్రోతాము జనింప 

చేతోొకపోరాట మవసర మయ్యెను (దీనివినుయమన అఫ్గానిస్తాన 

మనువ్యాసమును' స 

అది మొదలుకొని కోహట్ 

పళ్చిమోల్తి రరసీమాంత ప్రా ంతేములందు ఆంగ్లేయులు న 

కోజపేతములైన -చేనాస్థానము | 

| యభ్ప పాయము... 

అను పేరు గలీగియుండెను. హిందూపురాణములందలి లక్ష్ ఈమెతో 

సరిపోల్బుటకు కాంత వటికు( దగియయంం న్నది. 

యాత్రను BA రెండవ ఆఫ్ గాకయుదస సమయమున జక్కా- 

ఎ ట్లున(గా, మన్మథుని 

లక్షణములు | గల 6  క్యూవిడ్ ౩ ఈమె ప్రపమారు(గడు.  లక్షీకి జన్యస్థాన 

యైన సముదృను అ ఫో డెటునకుంగహాయ జన నల! లక్షీచం దు ద్రులకు 

క మున్నట్లు అధో టు చంద్రులకు బం ఛుశ్వ మే స్ వ్ 

రిరువురు నభిన్నులుగం దలంపంబడిది. 

ఈ దేవత పూర్వ దేశములనుం డి కోనిరాంబడీన దనియు, ఆసలు 

"సెమిటిక్ జూతులవాలే యీమెను కెల్సించి రనియు పొళ్చాత్యుల 

నామిటిక్కు_లలోని శృున్న భిన్న 'సంప్రృదాయముల 

వారు నా 'జేవశాలమణము. లీ మెయందును గలవు, ఒక్క 
| హీబ్రూలు తప్ప... తక్కిన సెమిటిక్. జూతులవా రందటును - ఓక 
| ఉల్క్యష్ట(్ర్రీచేవతను.. భిన్న భిన్న నామళేయకులకోం బూూజిం 

చుచువచ్చిరి. అస్సీరియనులు ఇష్టర్ నా యుక' దీనతన్యు ఫొయినీసియనులు 

అప్టోశెత్ కేక అస్ట్హత్తై యనుదేవతేనూ సిరియనులు అటర్గాటిన్ 
'డెక్కోటా'  యనుదేవతనుు , ఈూాబిలోనియనులు బెలేలీకట్, 



PT 

మిలిటాచేవతను, అకబ్బులు ఇలాత్ లేక ఆల్ ఇలా+త్ నామక' దేవ 
అలి, | 

తేను ఆకాఫెందుచుండి9, చం ద్రునివలన చుకృతియందుమ్య తద్దత 

ద్ర్రాణికోటి యందుకు గొన్ని ఫెతిక పరివర్తనములు గలుగుచుండును. 

అట్టిమూర్చు లీ దేవతల మాహోత ర్థియుఐలన కలుగు నని వారివారీ యను 
౬ చీ 

గూ యాలనమక మగటంకేసీ వీకండటును చంద్ర, దేవత లనియే భావిం 
ళీ 

ప(బకి3. కాని 'సెమిటికమ్కు_లలో చం ద్రుుండు ఫుగువు దేవత, వీరు 

త దేవక లగుటుంజేసి ఈ పోలిక తగి యుండలేదు. కాని అష్ట 3 

చంద్రులు అఫ్న్ను లుగ దలంప(బకినట్లు కొ న్నియాధార ములుకలవు, 

అఫ్రోడేటు ప్రాార్య దేశీయ సంపర్క మున వచ్చిన దయ్యు 
) | = నా 

గీత దేశమునం ట్రువేశించిన స్వల్పకాలమునశే యచటి జలింపియక౯ా 

దేవగణములతో సమానమగు స్థానము నాక్ర్యమించెను, 

చరాచరములను ఫలవంఠరములుగ6 జేయుట ఈ దేవరఠయొక క? 
| హము స్పార్రాయొద్దం గలదు. కాని వేళ్యాధి దేవతగ నీమెకు. ముఖ్యర ము. కావుననే (స్రీ డేవకేగ గణింపయబడినది. కాని కాల 

UU 

ముగా కారింథ్ నగరమందున్యు ఎరిక్ స పర్వత శిఖరమందును = ఈమె ; 

పూజవము ఘృణాస్పదము లగు దురాఇార ముల క్కిందను బరీణమిం చెను, 
అల 8 క్త అ సృష్టియందలి క్రియ్యాకియార్మ మ లగు కుణధ ర్భయుల సమేళనమును 

నూచించు (స్ర్రైఫురువమ్మిశితమైన దేవకావిశేన మొకటి కె ల్పీంపం 
2. "వా ఆ కా ఘు బ3నదె, పెపస్ లోని గడ్డముగల అ ఫో డెట్ మృిగ్భహ మిట్ట దే. 

ప్రొ, ఏన కాలమున నీ దేవ తెషఫ్టాజవము ఫొయినీనీయనులద్వా రా 

వెప్రె, స్ 'సెధేరా, (శ్రేట్ద్వీపములందు( బ్రువేళించి యచటనుండి 

క్రమముగా సమ్మగ, బీ సుచేళశమందును, ఇటలీ సీసిలీ ప్రాంతే ములం 

గుమ వ్యాపించెను. ఈ మెకు వైప్రెన్స్ సెధీరీియ్యా పఫీయా అమథు 
పియా ఇవలియా యని మబికొన్ని పేరులు గలవు. వీనిలో కడపటి 
మూడు “సపెతులును సెద్రిన్లోని అ మ వచ్చి నవి, 

కారింక్స్ పట్టణశూన నీమెకుల గావింపయికంపూజనములన్ని యు పూర్వ 
చేశములనుండీి మం గ్రృసాంపంబ డెను, ఎరిక్. నెపర్వత్శాగ్యమున సలుప( 
బదుప్రూజనము కృమముగా కాక్తేక్ రోమ్ లాటియమ్లందు 
హ్యాపంచిపోయెను. | 

చరాజుకాత్త కమెన సృష్టియందు ఆ ఫో, డేట్ ఫల పృదాయిని 
wise యని యిదిపణకే వ్రాయంబడినది. భూచర, జలచర 
వాయుచగములమో(ద పే కాక దేవతే లమిందపసెతము ఈ'సు యధికార 

ఆగామటేవకతోగయాపమున నీకె సస్యసంవరకము లెన మెచాన 
చులందున్ము వసంతవాషరములందును మూవింపంటడుచుం డెడిది, ఇటి ప 
రకస. గుణధర ములతో శ్రేటునందు. ఫున్నబేవత యకు'పేరన లీలుకంబడుచుంచెను.. వీ'థిక్స్ సామోస్ లోనస ప 

న్ా: ఆట్టిస్ లనవారితోపాటు నిర్వ ర్తింప(జకు క్రియాకలాప | ఈలం మె వనస్పతి దేవ స్థానమాడు ల.కొనుచుంటెను, జంతు 

క మమున ఫోయినీషియనుల సంబంధము గల సానమఘయులందు ___ ముఖ్య 

ప్రుబేశము | 
అందుకు ఈమెప యథోచితసక్మారనులు దొరకచుంజెన. 

ఆజునెలలు అదోనిస్ భూమిపె 

కోటియం దీమె కామో దేకయును పుట్టించుదేవత, మానవుల విషయ 

మున జన వివావ్క శార్త స్య ములకు. జెందినదేవతే. అటి తరుణ - వౌ లు 
మున నీమెకు జెని లొల్లీస్ (జన్మదాతి, )* నింఫీయా ( వివాహ దేవత ౫, 

కారో టో, ఫోన్ (హాల! మున్నగు బిభుదములుం లభించును, . 

| గ్రీకుల మతౌనుసారము | స్ర్రీపురువులపవి త్రసం బంధయును_ గాపాడు 
దేవత, కాని యొకొ_క్క_తటి దుగరోవోధి దేవతయె ('త్రుశరుషలంధు 

శుబల మైన సంగమవాంఛను జనింపంబేయుచుండును. - తనకు! 
బీయాలైనవారి కీచు అత్యంత సౌందర్యము నొ సంగ(గలదు, ఇట్ట 
వరదొనము _య్రీలకు హోనికరముగ (గూడ బరిణమిం చెను. 

ఆ ఇ క ద ర YH కరా మటీయొక సమయమునందు ప్రియా, ప్రియులను కూర్చు మధ్య 
వర్టినిగర మును డాల్పుచుండును. ఇందువలన నీమె సౌందర్యాధి 

దేవత యయొ్యూను. సౌందర్య మునకు సృనూణభూతే మగు నీమెవిగ 

గావింప(బడు ఫూజనము కడునిందనీయముగ నుండును. అశ్లీల "మైన 
యీ యారాధనమును వలసవచ్చిన ఫొయినీషియనులే ప్రవేశ పెట్టి రని 
పాళ్చాత్యులవిశ్వాసము. ఒక్క కారింథ్ పట్టణమునం చేతల్ల ్ షణా 
న్వితీ .యగుదేవత కర్పింపయుడినదేవడా వీజనము వెయ్యిమందికం శె 
చనెకు,_వగ నుండిరి. ధ నాఢ్యు లగు కారింథియనులు తమ యధీన 
మున నుందు చానీనికరములలో నందటకం పెను మించిన సాందర్య 

నతులను దై వకై ౦కర్యార్థ మర్చణముచేయుట గౌగవ మని భావింపుచు. 
వచ్చిరి, . 

_ ఈమె యుశేనస్ యొక్క విచ్చిన్నానయవముచుట్టును జేరీన 
శీనమువలననుండి జనించె నని "హెస్టోడ్ చౌ సీయుండెను. ఇదియే 
ఈమెకు 'సముదృముతోం గల సంబంధము... ఇదికాక ఈమెకు 
సాగరసంబంధమయును తెలీయజేయు మజికొన్ని విరదములం గలవు. 
నుజీయు నావికాగణము లీమెను గౌర వదృష్టితోం ఊాచుచుందురు, 
సము దృతీరమున నిరి, ౦పంబడిన అరియాడిన్ _ అ్రో_డెట్ సమాధియు, 
ఆదోనిస్గాభయు నీమెకు. గల 'సముద్యసంబంధమును బలపటుచు 

__అన్స్రియనుల - ఇష్ట దేవకకుం బోలె అ ఫో చెటునకు పాతాళ 
లోేకసంబంధమును గలదు. ఎట్లనంగా అదోనిన్ అనునతం డీమె చేమం 
చినపారిలో నొకండు. ఇతయ డత్యంత సుందరుం డగుటంజేసీ ఈమె 
స్వర్దమును సైరేము విడనాడి ఇతని వెనువెంట శే భూలొే కారణ్యాయ 
లందు సంచరింపసాగను, అడవులం దుప దృవకరము లెన హీం'సక 

ఎ (UU జంతువులను వేేటాడుటవలన నతని కెక్కడ ముప్పు కలుగునో యను 
ఛయమున నీమె యట్టి కార్యములనుండి యతనిని దూరముగ నుంచు 
చుం డేను, కాని యతం డి ్వేనమపాళశేయల కనభిజ్ఞుం డసటచే నీమె 
నుండి తప్పించికొనిపోయి వేటాడంగడల ఫఘటనావథమున నొక భల్లూ 
కముతో య దలపడి డానిచే వాతుం డయ్యెను. అంత నీమె కావిం 
చిన విలాపమఘువలన మనసు కరగి పొాతాళాధిపతి యీమె నోదార్సి | 

నుండులా/పనను, మటియాబు 



అబట్ _అబద్ క్రొంబి, సర్ జాక్ 

నెలలు పాతాళమన నుండులాగునను వర మిచ్చిసోరెకెను, ఇది యి 
ట్లుండ అదోనిస్ సెశ్చెఫోకా దగ్గజి నాలుగు నెలలును, అభఖోడెటు 
నొద్ద నాలుసనెలలును, అతని యివాఇనుసారము నాలుగు నెలలును 
ఉండునట్లు నరముం బడసె నని వేజొొకగాథ కలడు, _్కతిసంవత్స 
రము బుకువల గమనాగమనములవలన పృథివి పెం గలుగు మార్పు 
లిట్లు అలంకారయు క్త మొన భావలో వ్రాయయుడిన వని తోంచు 
చున్న ది. పాతాళసంబంధమును సూ చించునటై ఈమెని గృవా "మొకటి 
జెల్ఫీయందు కలడు. మృశులె నవారి నుద్దేశించి జసంగంబడు పదార 
ములను (గృహీంచునిమి త్రము వా రీ దేవత సముఖమునం దే యాహ్వా 
నింప6ంబడుచువచ్చిరి. 

__ అక్యంత ప్రావీనకాలమున గీకు లీమెను యుద చేవతగంగాడం 
బూవఎించియుండిరి. ఇని కేవలము పూర్వ దేశముల నంటికొనియున్న 
గీ సుయొక్క్ల సీమా ప్రాంత ములందునూూ తృ మే కాదు 5 ఫూర్వదేశ 
ములకు దూరముగ నుండు స్పార్రై మున్నగు (ప, దేశములందు[౧హూడ 
నిట్లిపూ జనములు జరగుచుండెను. ఇట్టి యుద్ధ విప యకగుణధ్ధర్శ ముల 
వలన నీమెకు ఏరియా యను నామభేయముకూడం గలెను. ఈ మె 
శిర సాాణ ఫాలములను దాల్చి యాంకినట్లు కొన్ని యాధారములు 
గలవు, యు జన మగు ఎర్ ఈ మె ప్రియులలో నొకడు, 
అస్త్రశ, స్ర్రసజ్జిత మెన ఈ మెని గ, హముగూడ నొకటి థీబ్బొనం 
దుందడెను ఈ మెయందలి గుణధ_గ్గములకుం (బె, త్యాన్నూయముగ 
పొ స్టేలు, చింబోత్కు బాళు హంసము తొంబిలు మొదలగ పశు 
పక్షులును గులాబీ, నిమ మొదల వృకుములును పటములందు 
చితి ంప(బడీయున్న వి. 

అఖ్రోడైట్ సౌందర్య్యాధి దేవతయ తన కవ్వరుగాని సాటి లే 
రని తలంచుచుండిన సమయమున మెచె( Psyche ) నావకకన్య 
ఈ మెకం మె సుందరి యని నవంతి ఫు ట్పైను. జను లందఖు నీ మెత్ర్థ 
ములకు వచ్చుట నూని ఎెచెమొద్దకుం బోవగడంిరి. అంత నీమె 
కుపిత సి చెమోయో పుప్పు బాణముల గురివించి యా మె చనేనీచునె నను 
వరించులానగున6౬ జేయు మని తన కుమారుం డగు ఈ క్య్యూపీడు *న కాజ్ఞ 
నిచ్చెను. అతడును లేల్లి పంతము నెణవేర్స వలయు నను పట్టుదల 
తోడచే పోయెను. కాని యాకన్యను జూచుటతోడ జీ తన్ను 
దానే మజద్కి యామెను నీదుని వరించునట్లు చేయుటకు మాటుగ+ 
దానే యా'మెను ద్రేమించి యా మెత్' దినములు గడపసాగౌను. ఈ 

అఫ్రైోడెటుబ్రోపాగ్ని కి కు పష్కేంధన మయ్యొను. 
నా మె వారీద్దజను విడందీసి సెచెను నానాబాధలు సెట్టుచు అమామ 
పము లగు కార్యముల నామెచే చేయింపసా శాను. అట సమయమున 

కూ పిడ్ జ్యూస్ యొద్దకు బరువెత్తుకొనిపోయి తనసమావారము 
నంతయు వినిపించి ముజి పెట్టుకొ నంగా నత6డును గనికరీంచి వీరి 

మువ్వురకును గూడ సమాధానము చేసి పంపెను, 

వార్త 
అంత 

మిక్కి లి ఫురాతనము లగు చిత్రృములందు అ ఫో, డెటువ స్తా 
న్విలేయై యొక్కొ_క్క పర్యాయము గూర్పుండయున్న టులున్కు జే. 

నవ్వుమోముతో మంచి చక్కని 

౧౫౯ 

ఆక పర్యాయము నిలువంబడిజయున్నట్లును 'చిత్రింపంబడియుం డెను, 
తరువాత దిగంబరముగా baw కారా లేచుచున్న ట్లును 
స్నా శాంతే రావస్థ యం దున్నట్లును ఈమెయూ ర్తి చితింపంబడీినది. 
అటులేరువాత దేవతౌాభఖావ మంతయు బోవ, చృితృకారు లీమెను 
కోల వెొొంగ ముతో ఆకర్ట తీయ సౌందర్య ముతో, తరళ ేత,ములతో, 

యందగ _త్రెగ. (బి, కటించిరి. 
ఈ మెయొక్క్ల ప్రాచీనకాలప్రుచి త్రి, ఘములందు పాక్టి కేల్చ్ అనునతండు 
వ్రాసినది (ప్రశ _సమెనది, ఇది స్నిడనస్ యొద్దనుం డెను. వ,స్తుతము 
గనుపీం చు వానిలో లా, పెభవనమండలీ మెలోస్ యొక అ ఫ్యోడైటు 
విగ్సృహము గణింపందగినది. ఆదీ పము మోద నిది ౧౮౨౦-వ సంవత్స 
రమున నొక నాటకశాలాసం బంధ మెన శిథిలావ శేవ, ములలో దొరను. 
రోమ్ ఫ్లారెన్సులందును ఈ మెవిగృములు కలవు. నెటీకక్కా "ేపిల్పు 
లలోని ఈ మెవి గృహములు నుహామోహో ద్రేకకోరయులు, 

అబట్ __ అయిరోపాఖందమనందలి ఒకరకఫు మతగుఠు 
వులకు “అబ్ అని పీరు, ఈ అబట్ యొక్క అధికారమున 
నొకమళము ఉండును. ఇదె మొట్టమొదట సీరియా దేళములో (ప్రచార 
మున నుండి తేరువాత చె రోపాఖండమం దంతట వ్యాపించినది. ఈ 
అజట్ ను నియమించునధికారము రాజునక్రును (గ్రుధానమకగురు వగు 
6 పోఫు నకును గలదు. స్రార్భ కాలమున నీపదవికి మంచిగొరవ ముంజె 
డిది. కాని యో కాలమున నది సాధారణ మయిపోయినది. ఈపదనిని 
నస్వీకరించువాని కొాకయధి కారదండముగూడ నొసంగంబజెడిది. 

అబట్క్లీమకొ __ అ మెరికాదేశమునందలి ఒక ఢర్లోప 
దేశకండు (మక్క ప్రచారకుడు). ౧౮౩౫[-వ సంవత్సరమున నితండు 
జనిం చెను. న్యాయళా(స్ర్రమునందు మంచివండికుల డి యుండెడి 
వాడు. లీమకా నొప్ప లేఖకుంయుగూడు, ది డీన్రీయకా యూనియక్ళా 
ది ₹*ెట్లుక్ మొదలగు నెన్ని యో పత్రికల కితండు సంపాడకుం 
డుగ నుం డెను, 

ఇతే ని వ్రాత లన్ని టిలోను తేర్త (పరిశీలనము ప్కథానస్తాన 
మూ క్కమించుకొనియుం డెడిది, ఇత (డు చ్ర్రాసీన్న గృంథములలే ముఖ్య 
మయినవి రెండు; ౧౮౯౭-_వ సంవత్సరమున రచించిన ఈ లే, స్తవ 
మతము) ఈ సాం ఘికసమస్యలు ” (Christianity and Social 
Problems y; ౧౯౦౫ సంవత్సరములో _ రచించిన “మానవుని 
హక్క్కులు ” (The Rights of man ), 

అబర్కోంవి, సర్ జా? (౧౭౭౨. ౧౮౧౭ ) = 

ఈతడు సర్ రాల్ళ్ కోంబి యనునతనితనయు(డం, ౧౭౭౨ లో 
జన్మించి ౧౭౮౬లో ఎెనికోద్యోగ ములో చేరెను. కొంతకాల 
వికార డు ఫాండర్సలోను పళ్సిమ ఇండియాదీవులలోను పని చేసి తన 
తండ్రికి ఈజిప్టు దేళేయులో నున్న పుడు మిలిటరీ "సి క టరీగ నుండెను, 
౧౮౦౩ లో చెపోరియను ఈశనిని జెజసాలలో నుంచి ౧౮౦౮ లో 



౧౯౦ అబర్,క్ర్ 

దుదలచేసెను, ౧౮౦౯ లో బొంబాయి . . చేరి అక్క_డ ముఖి | 

యాండుననియు వరి ర్లింపణుడియున్న ది, ఇచ్చటనుండి పనితనంపుచలువ 

రాతి వసు స్తువులు నానా దేశముల కెగముతి యగుచున్న వి. 
కుడు తరువాత నీతఠతండు చెన్న పురికి వచ్చి యచ్చట. సైన్యాధిపతి 

యగుట రేటస్టించెను. ౧౮౧౩ - ౧౮౧౮ సంనత్పరములనడుమ నీరాజ 

సెవ్యాధిపతి ఆయెను. ఆమలుసటిస సంవత్సరము మారివస్ ద్వీపము 
లను స్వాధీనపలుచుకొ నుటకు వెడలినదండయా త్ర, కీత6ండు.. నాయ 

ధానికి గవర్నరుపని ఖాళీ వచ్చుటచే గవర్న మెంటువా రీతనిని 

ఆపనిని జూచుటకు నియోగించీరి, ఈతనికి ౧౮౧౨ లో లెస్టీ చెంటు 

జనరల్కు' ౧ూ౧ర లో క సీ . బి ౧౮౧౬ లో జి, పీ, బ్ యన్లు 

బిరుదు లీయంబడెను, ౧౮౧౭ లో నీతండు మరణించెను, 

అబర్క్రోంవి: సర్ రాబర్ట్ then = 

ఈతండు సర్ రాల్ఫు క్రో కోంబి యనునతనితము(డు. ఈతండు (౧౭౫౮ 

లో ఎసిన్భమున 

చసెనికుండుగ నుండెను, 

యార్కు_టవ్యు  అనునగరమును 
అక్కడ యుద్ధము చేయుచుండె డెడివారడు. 

శా నీఠఈండు ౧౭౮౮ క అ వచ్చి అమలు స్ 
సటిసంవళ్ళర మే బొంబాయి రాజధానికి గవర్న రుగను ముఖ్య సైన్యాధి x 
పతిగను నియమింపంబ డెను, ౧౭౯౦ లో "మేజరుజనరలు. అయ్యెన్ను 

మల బారు ప్రాంతములందు కొన్ని కార్యముల 'నెజవేర్చీ ౧౭౯౨ లో 

శ్రీరంగపట్ట 

ప్రయత్నములో కారన్వాలీసున | కీకడు బాల సాయ మొనళ్ళెను. 

౧౭౯౩ లో కార న్వాలీసు హీందూ చేశమునమండి వెడలిపోవు 
టనే నీత డీదేశమునకు ముఖ్య సెన్యాధికారి అయ్యెను. ఆకాలము 

ననే ౧౭౯౩ పు సుప్రీముకొన్సిలులో సభ్యుండుగాలహాడ 
నుండెను ౧౭౯ర్లో లలా! బాటినా యనుచోట 
రోహీలాల నోడించెను. 

అబర్జికొ __ ఉత్తర స్క్కాట్లండు చేళమనందలి. ముఖ్య 
మగు శేవుప wn ఆబర్తీ కామైరునకు "రాజధాని. స జనస సంఖ్య 
౧ఖెటా౯ ౬3. (౧౯౨౧) జన సంఖ్యను బట్టియు, 

బట్టియు, భాగ్యమును బట్టియు చూచినచో హల 
పట్టణములలో నిది నాలుగవదిగ పరిగణింప యిడుచున్నది. ఇదె 

ఆ త్తరముననుండి 
reall నీతండు ముఖ్యమం తై (త్రిత్వోమును వదలుకో చెను 
ఇతడు 

ప న్గానము, ఈ ర చ్కథా స్! నగ క వైశాల్యము అ 

ఊఉ _శ్హరసమూద్రపు అభాతముమో౭ద; నున్నది; 

దశీ ఇయునకు వ్యాపించియున్న ది. 

చేప పలవ్యాపారమునకు 

ఇఒ 3౧౯ యొక Babess, 

వ్షది గొప్ప నాకా (శ్రయస్తానము. 

వా పంచె ండవ శశాల్లియందుండి [a కమ క్ర క్రమముగ వృద్ధినంది 

నదె, & శృమహర్య్య్యమ లన్ని యా తెల్ల ఇభవరతితో నిర్మింపబడి 

_ గూంగుటచేక నీ పట్టణమునకు (చలువరాతి. పోల సను అర్థమునిచ్చు | 
= జాము మొకటి కదు. 'ఇాన, -నెలిషికీమ్మట స్యశ్యథవళిమనే నీఫర | 

ప్ర'జేళరది అ'మెరీకాచేశయలోే ౧౭౬౩ వణుకును | 

తిరిగి ౧౭౭౬ మొదలు ౧౭౮౩ వజుకును | 

స్వధీనపలుచుకొనుప పర్యంతము నార్క ప్రత్తి కాగితము, (లన పదార్థములు, "0 క్రన్వు 
| వత్తులు ల, లేహ్యములు మొదలయినవి, ఇచటి యితరపరి 

_వాండు,. 
బ్లణమవొద్ద టెప్పు సులాను నోడించుటకై చేయంబడిన | జని ంచెను, 

నిర ండుతరేప్పున రాయబారిగా నుంజెను. 
మీో౭ద 

) ముఖ్యమం త్రి తగా నుండిన పుడు ౧౮౨౮-౫౨ ౦ వజక్ నీతేఃడు విజీళాంగ 
మం A (Foreign Secretary ) నుండెను; ౧౮౩౪౮-౩౨౩౫ లే 

పరప 

పరి (శ్రమలను 

ంబి, నర్. రా క్ _అచాఖాక్ 

వరము మెజయుటం బట్టి సము ద (దృముననుండి చూచిన నిది రజత ప్రరం చె 

ఇచట నొక గొప్ప విశ్వవిద్యాలయము కలదు. ఇందు ౧౯౧౩ -వ 

సంవత్సరమున. * రోవెట్ ఇక్ స్టిటూ ట్యూట్ '. అనుపేర జంతుపుప్విక 
రాహారమునుగూర్తి పరిశోధన సలుఫుట కొకసంస్థ యేర్పాటు చేయ! 
బడినది. కార్నజీ ట్ర టస సు వా రిందునిమి త్రము నా 

కాదార్యముతో ధనసాహాయ్యము చేసి సయున్నారు, అబర్షీక్ సెంట్ 

| ఆండ్రూస్ ఎడిం బరో, గ్రాన్తోవిశ్వవిద్యాలయములు wa గలసి 
ses Emm ముగ్దురు సభ్యులను నంట్రరుందును, 

* “ఇచట క్ర ట్రడములు మొదల్రగువానినిమి త్త తము. వాతిని త (త్రావ్వి 

తీయుదురు, ఇది యిచ్చట చాలకాలమునుండి వ తోలున్న పరి శ ము, 

ఈరాయి నానాదేశయులకు నెసమతియసచున న్నది. ఇదికాక, ఉన్ని; 

శ్రమలు, 

'అబర్జీణ, జారి హ్యామిల్ టకగార్ద౯. 
౧౮౬౦) . ఎ “ఈ “పేరుగల అర్ష నుసరదారులలో  నీతండు నాల్లవ 

స్కాట్ లాండురాజధాని యగు ఎడజింబరోప ట్రణమున 
1 రాజకార్యనిపుణుండు, 

(౧౭౮౪ _ 

టోప్ లిడ్డుసంధిషత్ర, తే ము 
నింగీ గ షువారితరఫున సంతకము చేసెను. వెలింగ్ స౯ా 

ఉపనిజేకయుద్ధకార్యదర్శిన (Colonial and war Secretary ) 
జజ ముఖ్యమం త్రిగ నున్న పుకుగూడ నితడు "పెక్కు. 

రాొజకయోదొ₹షగములను నిర చెను, 3 
ఖీ గహీం ౧౮౪౫౨ లో ముఖ్యమం తి, 

యయ్యెను;.. ఈతని కాలములో (క్రీమియక్ యుద్ధము జర గెను. ఇది రష్యావారికిని, తుర్కీ_ వారికిని జరిగన యుద్ధము. ఇందు ర 
వారును (ఫ్ర,ంచివారును శుర్కీ_ వారికి మిక్కిలి ను చేసిరి ఈ 
యుద్దమునందు శ్ మముగా ' వ్యవహారములు జరుపలే దని ఈతని 
ప్రతిపత్యు లాకప్రతిపాదనమను తెచ్చి * బహుమతము ను బొంటి 

(౧౮౫), 
గ్రంథకర్త, బ్రీకవారేశిల్పకళలాని . సాందర్యక్త్వము? 

ట్రం నలన రచించెను, 

స నిలా నచ్చి శ్రరత్నమాల -_ చూడుఃడు, 
అచ్చమాంబ, ల - 

.అవాభాల —. వారనీక దేశకాల, మొగల్ “లేక . 
శా చ్రగ్ఞాఖ్సనాయడు. ంగిజ్ ఖాకొవంకేజుయడు, _ఇతనితం, డి స 

"౧౮౧౫౩౨ లో అసి యాలో . 



అభాజిత్, 1 

భూఖాను, తం (డ్రితరువాత నీతండు శ్రీః స, ౧౨౬౪ లో రాజ్యము 
నకు వచ్చెను. శు . క్కవారము జూకా Bed రాజ్యా భిషి కుం డయ్యెను. 
ఇతడు గై ధైర్యశాలి తెలివిగలవా(డుు 
వ్యాయశీలుండు. జెరూసలేములో నుండు ఎ్,_సవుల కితనివలన 
కొంత బాధ కలిశాను. మెకల్ కత అను కక స్టాంటి 

నోపిల్ చ కవ. ర్హియొక్క_ మాయకు నితడు వివాహమాడెను. ఈమెను 
మొదట 'కనితండ్రి వివాహమూడ నిశ్చయించి పిలీపించెను, 
కాని యామె వచ్చులోపల నాతీ (డు మృతినో'౦దినందున అబాఖాను 

వివాహమా డెను. ఇతండు పదునేడు సంవత్చర ములు రాజ్యము 

న్స శ్రీః శ. ౧౨౮౨ ఏ ప్రిలు ౧-వ లేదీని మరణము నం బెను, 

అచాజిత్, ఫర్తిక౯్ (౧౬౭౯. = ౧౭౬ కసే ; పు ఇతండు 

ఫశ్రాన్బుబేశమునందలి యొక ప్ర సిద్ధకవి. ఇతని తండి అర నీ జాతీయు. 
డేనను తల్లిదండ్రులు పో పోటస్టాంటుమత నులు, రెండేండ్లనయసు స్ఫుననే 
తండి చనిపోయినందున స సధికారు లీతనికి రోమన్ కాథలిక్క్టమతేమును 
బోధిరనుశేర్పాటు చేయుటచే తల్లి యీతని జెనీవానగర మునకు పొలి 
పోవునట్లు చేసెను. ఇతండును, ఇతే నికే మ్ముండును కవినీసు సుపర్వత ముల 

మోద రెండుసం వత్సేగ ములు దాయగియుండ్రి, ఈమెణయు నంతి కాలము 

_ బలాత్కారముననేమి మొదట యార ౦డము, ఖోటాను. పృ దేశములను 

స్వాధీనము చేసికొని యనంతరము కాహ్ఘరునుండి యూనుసుఖానుని 

చెజసాలయం చే యుండి భేప్పీంచుకొనివచ్చి కొమాశ్ళను గలసీకొనియెను* 
ఇతడు చక్క_6గాం జదువుకొని అనేకభావలయందును పదార్థ 
నిజ్ఞానళా_స్త్రమునందును, మతే గృంభములయందును పౌవీణ్యమును 

సం పొదెంచి న్యూటక్, నాల్రియిర్ రోస్వ్నో మొదలు వి ద్యాధికుల 

మెప్పును గాంచిను, కు" విశేోవమయుగ చేశసంచారమును గావించి 
పృఖ్యాతుం డయ్యెకు. బై బిలులోని నశమని బంధనమును ౫ శ్రంచిభావ 
లోనికి తర్థుమా చేసె మజీయు నేక గ్రంథములను వర విరచిం చెను, 

అవానో, పిట్రోడి ( ౧౨౫౦ జు ౧౩౧౬) — ఇటలీ 

దేశములోని పాడ్వాసట్టణమున జనించి సృసిదిగాంచిన యొకవై వైద్యు. 
డును త తృ *ౌయ్రనవే_్త తీయు నె నెయాండేను. ఈతయ గ్ ను భౌవ. 
నేర్చుకొనుటకై పారిన సునగరము నకుల బోయి విద్యాభ్యాసము చేసి 
వైద్యశాస్త్ర నందును త _క్తే ఏశాస్త్రమునందును డాక్ట్రరు ప్టమును 
బొంచెను, ఇతడు స్వస్తానమును చేరినతరు వాత గొప్పవైద్యు6 డని 
ప్రఖ్యాతి కలుగుటచేత వంత చేయించుకొనుట య 'నేకరోగులు 

రాందొడలిరి. అందుచేత నధికధనము నారి ర ంపంగోరి యెక్కు_వధన 
మాయ(గల రోగలే చేరందీయుచువచ్చెను, మాత జోస్యము 
నందును జోక్యము కలిగించుకొన్నా 6 డను కారణమువచేత కాబోలు | 

నితడు స్పర్శవేదిమణి క లిగియున్నా య డనియు, మంత శ్రువిద్యా పృభా 
వముచేత తా నితరుల కిదివజకు ఇెల్లించియుండినసొమ్లు నంతయు 
మరల రాంబట్టుకొ ని ధచాగారము నించుచు న్నా డనియు నఖియోగ 
ములు dae 

వులు జేయు విమర్శనసభకు శెరడుమాటులు రప్పింప(బడియెను, 
_ మొదటిసారి నిర్ణోము డని విడిచిపెట్టంబడియెను, గాని రెండవసారి 

2౧ 

ఫరి కా అవిచ్, విలా హెల్ హె 

సృుజలయెడ దయగలవాండు,. 

_లూయిీక్సి సహవాయుయగ నుండెను, 

సారము లని ప Ae గొట్టుచుండును, 

భూగర్భ కా|స్ర్రజ్ఞుంతు, 

రాకా ౧౬౧ 
అ, 

విచారణ ముగింపునకు రాకఫ్రూర్య మే మృతినొం చెను, అటుపీమ్మట 
మతీసరువులు దోషి యని తీళుమానించి పాతి=ె పెట్టబడిన వాని శవ 
మును పెకి దీని త/సలంబెట్టవలసీన దని యు త్తరువు చేసిరి గాని 
యింత లే నతనిమి తు, దొకండు దానిని రహస్యముగా తో లంగించి 
వె చెను, అయినను మతగగుసభవారు దండోరా మూలమున వాని మరణ 
ఘను (బ్రకటించి అచానోవంటియాకార ము గల బొమ్మను జేయించి 

దాని నగ్ని దేవన ఇ కర్పణము చేసిరి, ఇఠండు వై ద్యశాస్ర్రమునందును3 

తేత్ర క్ర కా ప్ర్రమునందును అనేక గ్రంథములను రచియిం చెను, 

అభాకకోద్డు చార్లెస్ న్నే నియ ర్జో సె 
(౧౭౮-౧౭౭౨ సమక ఇక(డు ఫ్రీ కోన రా జయిన SAPS 

శం దివారు రాజు పెని 

లీరుగబడ దేశమును కల్లోలపటిచినపుడు ౧౭౮౨-వ సంవత్సరమున 
యుద్ధమం త్రిగ  నియమింపంబడియెను. _ వాళ్ఫాల్లీ సునగరమున జన 

- సమాహముచేం జంపయబుడియెను. 

అచాబక్ర్ 'శ్రీస్తోకము పదు 

నె దవళతౌబ్దియంతేమున జని, ంచినవీరు(డు. ఇతడు కిపటమునేమి 

-- తెమూరు వంశమును 

వెడల(గొట్టి యా దేశమునుగూడ హరించెను, ఇత డత్యంత క్రూ కూరుండగు 

నిరంకుళాధికారి. ఈ హాతువుచేత కార్యపర్మాక క మములమూలాన నింత 
| చేశమునుజయించియు దానిని చాలకాల మనుళభవింపక త్వరలో "సే కోలు 

పోయెను. యుద్ధమునందు దొరకినకై దీలకు మృత్యువు, అంగవిచ్ళే 
దమ్ము యాతన లోననుశికులే కాని వేటొొకమార్లము లేకుం డెను, 

ఈకూరత్వము, సంబేహమునకు లోనై యవర్ల నీయము లగు దౌర్హన్య 

ముల నొనరించుచు మో(దుమిక్కి_లీ యట్టి కార్యములు న్యాయాను 

వ్ర క్రునుక్కృమముగ( దన 

1 యొద్దనుండు ముఖ్యమంత్రుల నందజ నటుకించెను, తుదకు సయ్యద్ ఖా 

నను సర్టా రొక(డు నిలువంబడి యీజనకంటకుని కామ్ఫురునుండి, 
పాజందోల నిత(డు ఖోటానునకుః బోయెను, మరల నక్క_డనుండి 
వెడలయగొట్టంబడీ టి బెట్టునకు6 బోయెను, కాని యచట6(గూడ నుండ. 

జాలక చివరకు సయ్యద్ ఖానున కధీను.డె యొకచోట నిదురించు 

చుండ నితనిపూర్బపరిచారకు లీత నిని దీర్భ నిద ద్రంబుచ్చిరి. 

_అవీచ్ విల్ హెల్న్ సె పొరా ౯ (౧౮౦౬ - ౧ల౮బ_ 
జర Mead రాజధాని యప 

బెర్లి వ్నగరమున  జనించెను. డోక్పట్ అను, ప (ప, దేశమున ఖనిజ 

'శాప్ర్రమనందు పండితోపాధ్యాయుండుగ సను! (౧౮౪౮౨). 
మతనియమభంగములను గూర్చి కాభలికమతగురు | 

దాఘేసానము మొదలగు దేశములకు వోయి భూములను తవ్వించి 
మన వు శ్ర 

కాకసస్, రష్యారా వ. ములోని ఆర్తీ నియా ఊ శృరపారనీకము, 

pare రచియి చెను, 

చ 



౧౯౨ అబి ఫోనులు - అ బిసీని యా 

తరువాత అంహరస్ట్య ప్రభువునకు కూడ నీతండు వైద్యుండుగ నుం డెను, 

ఈతడు ౧౮౨౬ అ ౫ చనిపోయెను. 

అవిఫాం్ = - డెవిడ్డురాజునకు చీనయల్లుడు, ఇక (డు 

అవిపోనులు -- దకీ ఇ-ఆమెరీకాలో నివసించు ఇండి 

యనులలో ఒక తెగవారు. ఇది యొక మోటుజాతి. ౧ూ౮-వ శతాబ్దిలో 

విరిజనస సంఖ్య యిం చుమిం చుగ 'నెదువేలవణి కోండెడిదయటు! కాని 

యిప్పు డదె తగ్నిపోయినద(ట ! అబిపోను లనుే పేరుమ్మాత్రే మే నిలిచి 

యున్న దట, మార్తిక్డో బృరఫోపర్ అనునాయన Fn 

ఫీరినకును జీవితము గడపినవా6డు, ఏరీయాభార వ్యవహార ములనుగూర్చి 

ద్ద ర్యసాహసములు ౫లీగ రాజు నెడల విశ్వాసమును చూపుచు నాతని. 

చెంబడీంచినవా(డు. సాలుపస్క_౦భావారము ఏ నర్ధరాత్రే, మున నడ 

వీంచిన దండయా లే, త లో రాజునకు dasa జిడ్డు ది ంహోసన 

మెక్కి నతరువాత ే శేకయుద్దములలో ప్ర, వేశము క నుటయీకాక 

పపంచమునణగల తక్కినయ'నాగరక జాతులవా రందటివ లె ముఖ్య నె నాధిపకులలో నొక). డయ్యెన
ు. 

- వీరును ను దృథశరీరులు, వేంటటయే వీరిముఖ్యవృ_ త్రి, మద్య 

మాంసములు వీరియాహారము. అడవులలో దొరకుపూవులు మున్నగు 

వానితో డేహమును విశేవముగ నలంకరించుకొందురు, 

అవిసీనియా వా ఆ ప్రీ కాఖండమన ఈళాన్యమందలి 

యొక 'స్వతం త్ర,రాజ్యము. హాబహెకా అని దీని యాదిమగనామము. 

ఎథియోపియా యని గ్రీకులు పిలుచుచుండిరి. ౫. = ౫౦ ఉం రేఖాంశ 

ములు, 3౫ = 'ర9 పూర్వ - అమంశములం దీజేశ
ము వ్యాపీించియున్నది. 

ఊ త్తరమున ఎర తియ్య తూర్పున ఫ్రెంచ్, ఇటాలియకొ బిటివ్. 

జాతులకు జెందెన న సాహాలీకాండ్ , దశ్నీణమున ఉఊగండా, ఇన్యాజేక 

ములున్కు పడమట ఆంగ్లో - ఈజిష్ట కొ నూదానులు దీని సరీ 

హద్దులు. సముద్ర ద.తీర మంతయు సభ్యజాతులయధీనమం దుండుటచే 

అభీసీనియనులు “హీగరీకోద్యమములనుండి వంచితు లైయున్నారని 

చెప్పవచ్చును. ఉత్తరమున నీబేశపువెడల్బు ౨౫౦. మెళ్టువూ త్రమే 

కాని ఇ౯-వ యకాంశముజెంట దీనివెడల్పు ౯౦౦ ల ) మెళ్తు, న. 

వైశాల్యము 3,30,000 ల చదరపు మెళ్లు, వు) సుమారు 

వీరిలో చాల్యవివాహము లుండెడివికావు. పురుషులకు ౩3౦ 

యేండ్లు వచ్చినళీరువాతీన్స్కు (తీ ౨౦ యేండ్లు పె ంబడినరరువాతను 

పెండ్లి చేయుట వీరియాచారము, ఎక్కు వసం తౌనము గలిగియుండుట 

ఏరి కిన్హ్లము కాదు, అందుచే ఒకొ్క_క్కు_యా(డుది ఇరువురుబిడ్డలను 

మో త్ర ము మిగుల్చుకొని తక్కినవారిని జంపివేయును. మటియ్ము ఆండు 

బిడ్డ జీ మనచే, వివాహకాలమున దృవ్యలాభ ముండు నన్నయాశతో 

ఆండుశికువులనే యెక్క వగ మిసల్చుకొందుర(ట !, 

చనిపోయినవారిగుం డెకాయను. మెకిం దీసి దానిని గుక్కు_లకు 

జేతుట అబిపోనులలో నాచారము, “ అహనైిచి అనునొక యద్ర, 

దేవతను వీ రారాధింశురు, తోశచుక్కయన్నన్ను (గ్రహణ 

నుస్మృను పరికి సీకి ్మ_లీ భయము, 

౮౦౦౦౦౦౦ లు. రాజధాని అడ్డన్ అబా బా, 

_శఛాతికలత.ణములు, పర్వతములు, నదులు సరస్సులు ఫి 

అబిసీనియా దేశము సమతలము లగు గొప్ప మెదానములు కలది కాదు, 

మిక్కిలి మిట్టపల్లి ములు కలది, ఇట్ట యాకృతి కలుగుటకు గారణము 

భూగర్భమున ననీకయుగము లాదిగ6 బనిసేయుచుండు అగ్ని యొక్క_ 

సృభావ మనియే చెప్పుదురు, సము, దృప్రమట్టమునకో రా౦౦౦లు మొదలు 

౧౦,౦౦౦ ల అడుగలవజకు నెత్తుగల పర్వతములు, పీఠభూములు. 

నీదేశ్టము “నా, క కృమించియున్న వి. సినికిందోడం అగాధములగు లోయ. 

లును గలవు, ౧౫౦౦౦ల అడుగులయొత్తు గలిగి ఆలె లైక్ కృీంగముల 

కనవచ్చు కూటము లీపర్వతముల నలంకరించు చున్నవి. ఈపర్వత 

పంక్తు లన్నియు చీదియో యొక్క (కనుము సనుసరించి కాక్క _పృకృతి 

వై పరీత్యమును (బృ బ కటించుచు సెంకరటింకర లె యడ్డదెడ్డముగ “దేళ 

_మంతట వ్యాపించియున్న వి, అందు “తనా? సరోవరమున కు త్తర 

మున సేమెకొప పర్వతపంక్త్ వ్యాపించియున్న ది, దాజక్ అనునది 

యీపర్వత శేణియందలి యున్నతశిఖరము, దీనియెత్తు ౧౫౧౬౦. 
అడుగులు; గొజ్లాం పౌంతమున తకాల్సీ అ'బాయీనదులమధ్య చోక 

| నామకపర్వరేములు కలవు, వీనియందు ౧9. వేలయడుగుల యె త్తయిన 

శిఖరము లున్నవి. నవావాస్ నదికి దక్షిణదిగ్భాగమున_ చిల్లాలో, గుణా. 

పర్వత ములునూ వీనికి దూర్చుగ - అహమార్ కొండలును | బృసరించి 
J యాన్ని, ఈ శే చ్రుణులశాక్యభాగమ | press age భిలుష( 

అవిమెలెచ్ --- (౧) ఇతండు -గొారారుదేశపురాజు, 

అబృహోమా పొర పుచ్చినందున “సారా ఆను నామెను దెచ్చి యంతః 

పురమునం దుంచెను, కొని స్వప్నములో దేవుండు. ప ప్రత్యక్షమై | ఒ/ ॥ 

"హెచ్చరిక చేసినందున సారాను మరల నామెళర్త్వవళశము చేసె నను 

కథ కలదు, ఇట్టి కథయ్ ఇసాక్, 5 బెకాలనుగూర్చికూడ వినంబడు 

" చున్నది ( బెనిసిస్ , ౨౬). శచిమైట్ జాలి, స్రీ యొక్క తెయా, 

గిడియోన్ యొక్క_కుమారుండును * ఆబిమెలెచ్)ను రాజుగా. ₹ైకొమం | 

డని ప్రోద్బృలమ చేయంగా నితండు జోతమ్ అనువానిని దక్క తన 
'సవతిసోదరుల "డెబ్బదిమందిని చంపీంచెను. తుదకు కచిమైట్లు వాని“పెని 

తిరుగంబడిరి, * తీబెజ్ ను తౌరొ_నునప్పు డొక ప్రీ వలన తిరుగటి 
తాయిచే తల (ట్రద్దలుగొట్టంబడి అయాను. కాని తుచ చంపంబడియె 

నన్న కా చాల్పడకుండం దన కవచమును మోయుచున్న 

వానిన్నితన్ను య జంపు మని యాజ్ఞ జై చేసెను. .. 

న అవిల్ శారు (౧౭౮౦- ౧౮౨౬ )--- మెకార్ట నను 

ప్రభువు చై నాదేశయనకు చెడలినపు డీ అవిళ్క్లార్కనుకూడ తన | 
చటం సీపికానిపోయెను. _ఈకండు గొప వైద్యులు, ముఖాన 

గక 

కక త 
= భా “ 



జడకు దుండును. చిల్లాలో పర్వతములకు దఠ్నీణముగ గల్లా ప్రాంతమున 

ఉర్ గోమాకిెండలు, గీ లెట్ కొండలును గలవు, 

ఇట్టెపర్వ్రమయ ప, దేళమగటవలనను, నపరీమిత ముగ వర్ష ములు 
కురియుటపలనను నిందు నదులకు కొదవలేదు, మారెబ్నది ఈచదేశమున 

సత్య ంతము ను త్తరభిగమందుపడమటగ( బ్రైవహించి అత్ బరానదిలో (6 

గలయాను, ఈ అత్సరానదియొకు_ అచినీనియాలోనిఫాగము తకా బి 
యనుపేరను బర(గుచున్నది. అజై లేక నీలనైల్ నదియు. దానియుప 
నదులును పళ్చిమో_త్తరముగ6ం చాటి నెల్ నదిలో గలయుచున్న వి. 
తూర్పుగం (్రావహించువానిలో( బెద్దడి హవావ్నది. ఇది ౦౦ల 

'మెళ్ళదూరము పాటీ తరునాత నిసుకయెడారియం దంతశాన 
 మెపోవును. వెబ్వీ పిబీల్కీ జుబా యనునవి సోమాలీళాండులోని 

ముఖ్యనదులు, ఇవి కాక ఉన్న తభూములనుండి లోయలలోనికి 
దుముకు సెలయే ళ్ల పరిమితముగ నున్నవి, _ ఇవి వర్షాకాలమున 
మాత్రము పృవహీంచుచు బురదనేలలందును నెడారులందును గను 

పడకుండంబోవును. పోవా ప్రాంతపుదత్సీణయన  నారంభమై యబి 
సినియాయొక్క_ దక్షి ణ-పళ్చిమప్రుకోణమున సరిహద్దుమింద నున్న రడ 
ల్. ఎల్ టాకముపర్యంత ము కొన్ని సరోవరములు వ్యాపించియున్న ని. 
వీనిలో గొన్ని మంచినీళ్ల సర సులు కలవు. కతనరద్నా రొ కొన్ని 

కలసియ మటీకిొన్సి వేటువేటుగను నున్నవి, వీనిలో మొట్ట మొదటిది 

జ్వాయీాసర స్సు. దీనికి దశీణముగ హోర్మా అబ్బట, లంగానా లను 

సరోవరములు కలవు, అబ్బటసరోవరము కాలువద్వారా జ్వాయీితో 6 
గలసియున్న ది. అబ్బట్క లంగానాలకును సంబంధము గలదు. ఈ 



| - “జెలశేలా విక్వవ్యాపకళ్వమన బొంటినవి, 

౧౬౮ 

మూండయసర స స్పులు గల్లాప్రాంతమందలి అరుసినామక భాగమున నున్నవి, 

ఏనికి దవీణముగా పాలా అవుసా లనంబడు bh విని 

యదుగున అబయి, చమో లను జలాశయములును, అంతమున నీ సి ఫక్ 

సరసియ్కా సరిహద్దుమోంద రడల్. ఫసరోవరమును గలవు, ఉ త్రరమున 

వ క్త ఇ ఆహ్మరా ప్రాంతమున టనానామకతటాక మున్న ది, 

కెలమానము :_ మిట్టపల్లి ములుకల పర్వత మయ దేశ మగుటం 

జేసి యిచ్చట కీతోన్యమా నస్థితియా నచీక విధములుగం _ గన్సట్టు 

చున్నది, సొమాలీరాండ్ , దనకిల్ ప్రాంతములండలి పల్ల లృపుప, ప, దేశ 

ములు మిక్కిలి వేడిమి కలి అ వటం a 

సోబత్ నదియొక్క_. అధోభాగము జల ప్రాయమై. ఉష్లాధిక్యమున 

మన్యజ్వర ముల నుత్సాదెంచుచుండును. ఇటేభాగములను వదళీనవ్ (౬ 

దక్కిన అబిసీనియా దేశమం దంతేటను గల్లా ప్రాంత ఫుపర్వత ప, 'జేశము 
లందును కాలమాన మారో !గ్యకరముగ షం. ఈచదేళశము భూమధ్య 

రఖకు సమాపముగ నుండిన ప్పటికిని పర్వత శిఖరములతో నిండియుం 

డుటవలన నిచటికాలమానము సాఖ్యదా యక మైయున్న ది. సామాన్య 

ముగ 

గహాడిి మ లేరియాజ్వరయుల కాటపట్టయి యుండును, . ఇచటి 

మధ్యమ తాప ప పరిమాణము ౬౦-౮౦ TE I ఇచట బగా, కరంత్ 

ఆను బుకతునులు రెండే, ఇందు మొదటిది అక్టోబరు "మొదలు జాక్ 

మాసమువజకున్కు కెండవది జోకొమొదలు "సె ప్రెంబర్. ఆఖిరువజుకును 

నుండును, మార్చిమాసమున నించుక వర్ష ము త అవికీనిరహా 

యందలీవర్ము లా,ఫీ కాఖండమున నత్నంతము ముఖ మెనవి; 
మి లో త్రీ ఖీ యా 2 

ఎ టనంగా నెలునదీపా.ంతముల నివసీంచువారి యొశ్రషగమున కీవర యం రుం hE. మర్ లీ వె 
ములే కారణము, 

 మగుటుంజేసి యిచటి ననస WE నానావిధ భేదము bean 

చున్న వి. కీత్రోన్ల ముల హెచ్చుతస్తల ననుసరించి సమతేలము లగు పల్ల 

ములు మొదలుకొని. కొండశిఖర ములవణికును పెకయసనట్టివృకుజాతు. | 

లెనేకము లీచట గలవు. ఈచదేశపు-ఉ క్ర తర ప్రాంతీములందు లోయలు 

నిమ్ముప్క ప దేశములు గాథమయు లగు నరణ్యములతో న నిండి యుండ, ఉచ్చ 

భూభాగము లక్క_డక్క_డ దుబ్బుల్కు పొదలు శప ప్ప సామాన్యముగ 
'వృకు.కూన్యము లెయుండును, లోయలనడుము నుండుగుట్టలు, 

తిప్పలు మొదలగునవి వృకుములతోన్సు లకొగుల లృమలతోను దట్రిముగ 
నిండియుండును. కాని బయళ్గ యందలి కొండలు వృక్నవిహీనములు 
ళెనీ యుండును. దక్షిణ ప్రౌంతములం దెటి ట్టి స్టితి కానరాదు. ఇచటి 

" లోయలు, నిమ్న ప్ర దేశములు, ఉన్న తస్లానమీలు, కొండలు లోన 

గున వన్నియు మఘనములైన యరణ్యములతో నిండియున్న వి, 
మతేయు దక్షిణారణ్యములు మిగుల చెలగల పశ _స్తమైెన కలపకు 

: 'ఆకరములు, కాఫా ప్రాంత పుకాఫీ అక్యు శ్ర తను, మనదే. ఈగంజల 
(| కిది యీ జన స్థానము. 'ఇక్క_డనుండియే “యువి వృవంచమం దంతటః 

గలవు. ద్రాక్షలు కలివెపండ్డుకాడ. మిక్కు_టమయు. 

అరటి పొగాకు మెంకాయ్య 

నాలుగ వేలయడుగుల కృిందిభాగ మంతయు వేండిమితోం 

చుండును, 

be ఈకాఫాదేశమన 

నీపీనియో 

జని ంచుటుం జేసీయే కాఫీ యను .అన్వర్థేకనామయను బజసీనది, పర్వతే 

ప్ర దేళమలలోని యేక భాగములందు ఇఆస్ఫ్సోనామకపృకుము లనేక 

ములు గలవు, ఇవి కిం, రోం అడుగులయెత్తు గలిగి నిలువున పై, వేలాడు 

చుండు ఎజ్జనిప్రూలతో. మవాసుందరముగ నుండును, పా 

| దేశీమం దన్ని ఫెగములందు ముఖ్యముగ పోవా ప్రొ, పొ.తమున “కురా 

రీనా” నానుకఫలవృకు.ములు కలవు, aaa సుగంధ ద దృవ్యముగC 

బనికివచ్చును. సమ స్తవిధములెన ధాన్యములు, కాయగూరలు 

మక్కుటనుగ( బండును, కలూర ము, అ త్తప త్రి ఆలీవ్, రావి, 

లేగ, పొన్న చెట్లు బాల(గ నున్న వి. జిగురు నిచ్చు చెట్లు పలురక 

ములు కలవు. దవదారుు అంజూరమ్ము నారింజ, నివు, దానిమ్మ, 

పీచ్ అ,కోట్్ అనాస, యింకను నచేక్ష్ళపృకారము లగు ఫలములు 

పత్తి నీలి, 
ఉన్నత భూములందు గనోదుమబు, 

)  దొట్టు పుమ్మ_లముగ. ఫలీం 

చును. వెదురును, ఉన్ల పృదేశేములందు చింతలు, తుమ్మలు పర్యా ప్తరీతిని 

@ : 

చెజురు  అమితీముగ 6 బై దరనును. 

చారీ 
య 

పల్ల పుమెదానములుగల భూభాగములందు ముఖ్య ముగ సోబత్ 

నది (పృనహించుకొండలోయలు ఏను(గులకం నుం ఖద్దమృగ ములకును 

డానికిపట్లు, నదులు చాలవబకొె వెొంసళ్ళ తోడను, నీటి యేను(సలతోడను 

నిండియున్న వి, "పెద్దవగు ఒత్తేరు లను జలచరము 'లెక్కవగ 6 గలవు, 

'చిటుతే పులులు రెండు పృకారములు : మచ్చలుగలప్కి నల్గనివి. సింహము 

'ల నివాససానము సొమాలీలాండ్ వనభూమి. ఈ చేశపుసీవంగు. లతి 

భయంకరములు, తోంజేళ్లు అడవికుక్కలు, నక్కలు అపరిమితము, 
ఎలుయు లంతగం గానరావు, - పశ్చిమ ప్రాంతములందు జిరాఫీ లెక్కువ, 
ఉ త్తరమందలి శాతికొాండలు, పీఠభూములు జీ బ్వాలకును అడవిగాడి 

దలకు నాకరములు, లేళ్లు దుప్పులు అగణితములు, వీనిలో అయిదాటు 

వేటువేజిగు విధములగునవి. కన్పడుచున్న వి, (4 ' న్యలా ) యను పేర 

నొప్పు మిక్కిలియపరూపమైన ' మృగ మొకటి కలదు... ఫునురస 
పిల్లులం పలుచోట్ల దృగ్షోచరము లనచుం జను కాని 'పీనిముఖ్యనివొ 

సము గల్గాప్రాంశము, ఉడుత లు, కుం బళ్లు, కోంతులు అతివిసారము, 

కోంతులలో నసేకజాతులం గాననగును. మైదానములనుండి ౧౦౦౦౦ 

అడుగలయొత్తువ ఆకును. గల (ప్ర, దేశీములం దీకోంతులు మ జేయు 

టన మిగుల సుందర మైనది నిప్పుకోడి, ఇవికాక. ఈయ 

లకు బనికివచ్చుపకులుు చిలుక్క కొంగ నల్ల'పకీ మున్న గునవియు( 

గలవు, జలు గ (గృద్దల్కు గరుడు డాదిగాగల - మాంసావోరిపము. 

లున్కు కౌ(జులు తి త్తిరులు అడవిబాతులు, అడవికోళ్లు, పావురాలు 

_ నత్యంతముగ౬ గలవు. పాము లంత 'యొక్కుువగ లేవు కాని యున్న'వి 
'మ్మాత్రము 'వివసంయుతములు. తేనె యిచటినివాసుల': గముక్య్థ హారము 
కళ నొకటి, . మిడుకలు తండోప అకాల గలవు, 'వీతాకోక 
చిలుక లలో సు కలు. 



వివీనియా 
కృషి, వ్యాపారమునూర్ల ములు 2 ఈ దేశమందలిచేల మిక్కిలి 

సారవంత మెనది, వ్యవసాయము విస్తారముగ6 జేయ.బడుదుండును, 
కొన్ని _పంతములందు రెండుకార్టును. మటికొన్ని + చోట్ల సంవత్పరము 
ను Os బండుచుండును, మొక్కజొన్నలు, చార్లీ, 5 CE 

| 
| 
1 
॥ 

ఫ్ (ఛాన్యశి కేనము ) బటానీలు పత్తి చెజుకు ఎవ్కవగల 
కల “ఎకుస్నా ! యను నేజోొకవిధమగు ధాన్యము 
కలదు. దీనీతో నల్ల నిరొ ట్రేలు త యారగు చుండును, పలురకముల : 
నూనెగింజలు, చేరు న సెనగలు. బాసగ ఫలించును. హారర్ ప్రాంతమున | 
కతర్ అనునొకమూలిక దొరకును, 

(ప, దేళశములందు6గూడ చార్జీ, 
గోదుమలు సెతీము సెరగను, 

౧౦,౦౦౦ ఆదుసయొక్తుం | ఇ 

ఓక్క బీనులును అక్కడక్కడ | 

యపరినుతీము. కావున పశుపాలనమున కిది మిక్కిలి యుపయు గా 
మెన 

సద అస సంఖ్యాకములు, 
తక్షర్థవ. గజ ములు మంచి బలముకలవి. కొండ లెట్కాటయండు 
చుటుకె నవి కంచరణాడివలు. 
వజకులల బరువును మోయుచుందును. 

గల్లా బా ంఠేవాసులు వ్యవసాయ మునకు య దోడు బంగారము. 
'దీయు వ్యాపారమునాడ సలుప్రుచుందురు, వా లెగాజిల్లాయందు పాటి 
నమ్ధా శువు దొరకును, ఇనుము, నల ల బొగ్త, పెట్టుప్పు గంధకము. 

రాగి చెండి, రాతియుప్పు లోనసపదార్థము లెక్కువగం గలవు, 

స్కతిసంవత్సర మిచట ౨%౦౦,౦౦౦ల పౌనుల వ్యాపారము 

వ్యాపారమున క" వళ్యకము ot మంచిమార్హ్లము జర గుచుండును. 

లిచట లేవు. ఫ్రెంచ్ సోమాలీలాండ్ నందలి జిబూట్రీవ పట్టణముననుండి 
రాజధాని యగు అకిన్ల చాబానజప ౭౮౦ మెళ్లో దూర యుగల రైలు. 
మార మొకటి తప్పు బేటొండుమార్ష మేదియు వ్యాపార మున కనువై 
నదె | గుజ్జములు, ఒంకెలు కంచర గాడిదల ద్వా రా దేశమున 
దక్కి నచోట్ల వ్యాపారము జరగుచుండును. రాజధానినుండి తక్కిన 
పెద్దా పెద్దప పట్టణ ములకు "టెలీ గా సంబంధము కలదు, శెలిఫోకొసంబం 
భముగూడం గలదు కాని క ను నుచిత పృబంధము. లేకుండు 
టచే వా రలు సరియగువిధమున నడచుట లేదు. గల్ల బట్ నొజె టైర్స్? 
గం చేలాపట్టణములదారిని ఆంగ్లో _ ఈజిష్ట వ నూడాకా దేకముతో. 

'ప్యాపొరము జరగుచుంనును. ' చీేటొక? న్యాపారమార్ల ము ఎర్మిత్మియా. 
ఇండ మస్ఫావానగరమువజక్రును బోవును. మటియొకదారీ హరార్. 
"మోదుగ ల్సి శ్ర టిక్సోనూలీలాండ్ లోని 'బెర్చిరాప్టణమువటక్రరను 
“బోోిపును, "కోలీ తోళ్లు ముఖ్య మైన యెొగుమతులు, ఇని గాక బరాగా. 
రమ్ము పునుగు దంతము, మెనము, జిగురు మొదల;సనవియు -నెగుమతి. 
"'ఈగుదుండును. ఉప్పు ఇనుప సామానులు నానావిధవ స్త్రమాలు దిగు. 
మేతి] 'యసచుందను. అ కాం 2-3 ప్ర యు అవ్వారాన్సు: భూమి! 

సృజేళయు. కోట్లకొలది యాలమంద లీచటం గలవు, మేశలు, 

ఇచట ఉన్ని నిచ్చు గొ జలు బాల. 

ఇవి ౧౦ మొదలు ౨౦౦ ల హౌనుల 

షంలం, 

౧ 

పన్ను లమాలయునను , టో వగుచుండును, రాష్ట్రా ధథికారు లగు గవ 
రుబు అనె వైతనికలు, స 

స! 
అందువలన నిచటియ్దాయము నిలుకడగ 

నుండదు, తీ లెయాస సమ rgd పన్ను విధింపంబడి 

జనులు, మతములు 2. అబీసీనియాయం దనేకజాతులు గలవు, 
అన్నింటిలో దఠ్నీణ.అళేబియానుండి వచ్చిన సెమిటిక్కు_లు సము 

రెండుభావనల నిచటివాడు వాడుచుందురు. అందు అమ్మ రిక్ 
జకీయభావ, ఎధథియోపియక్రా అనునామాంతరముగల leu 

ఎక్కవ, బ,చారమం టున్న న్, ఇందలీరాజముతము "కె సవ 
యా మతము, నాల్టవశతాబ్చి యందు ఈజిప్టు దేశమునుండి కులపతి యగు 

కూడ 

అణా సియస్ వలన బంపంబడిన ప్రూమెంటన్ అనునత6డు మొట్ల ఆన్న తేభూములయందు "మే నెలలోప లను, నిమ్నుభూములండు 
పూక్ మూ సమునందును సాగుచేసి విత్తనము వేయుచుందురు, గడ్డి 

మొదట నీదేళయువారికీ. = స్థవమతదీక్ష. నొసంగెను. కాని యిప్పు 
డిది యొక విచిత్ర ముగు వ Pra. 

9 28౫ 
'స్రవమతముగ 6 బరిణమించినది, 

తము వీరు కోమనువాథల్స్కేలు గారు; ప్రాసెస్ "కంట్ తెగలాగిం 
జేరరు, కాప్ ప్ప్చర్చికి. జెందినవారుగ లు! మజియు 'వీరిమతీ మును 
6 మానొ ఫె సెట్ "మత మందురో. తరువాత యూదులును నిచట 
నెక్కువగం ; గలరు. అఫార్, సోమాలీలాండ్, గల్లా ప్రాంతములలో 
ముసల్గాను లేక్కు_వ, rs సవులు, ప స్వర దేవతలను 
నెకుy.వగం బూజించుచుందురు. కాని విగ gr మచట లేచ్లే 
లేదు, 

వీరిలో నుపవాసములు చేయునావారము కలదు. ఆయుప 
వాసము లతికశినములు, అత్యంతదీర్హ ములు నె యుండును, జెళూసలేం 
నగరమునకు యా త (తృపోవుటవలన స పాపస్వీకరణ 
మున ము క్లీ గలుగు ననియు. వీరిదృథవిశ్వాసము. కాట్లు! 
వీరిలో బురోహీ ాతులపని బాగపగ నున్నది, 

దేశవిభాగము :_ చృకృవర్తిచే స్వయముగం చాలింపయణుడు 
భాగము గాక పోవా కాఫ్కా గల్లా, మధ్యసోమాలీ యను సామంత 
రాజ్యములును గలవు, కంటా. మిది పూర్వము కై చె UX అమ్ష్హార్వా 
గోజూం పోవాలని నాలుగుమవశేమండలనులుగ. విభజిరపయడీయుం 
డేను. కాని యిప్పటివిభజనము వేటు, ఇప్పుడు పెద్దవి, చిన్నవి కలసి 
౨౦ ప్రాంతములు. వానిలో గోజూం ఉత్తర మైగ్రో ) దకీణమై గో, 
a హరర్, నలరల్కే నాగ్, భః preg అను ee 
(సృధాన మైనవి. 

దేశేచరిత్రము ౩: అభాదిగ నీచేశము నిరంకోకులస రాజు 
లచే. ఎరిపాలిం పయిడుచువచ్చెను.. ప్రాచీనకాలమున దీనికిని ఈజిప్టు 
దేశమునకును నిక్కు_వసంబంధ ముం'డెను, కావున నీరెండురాజ్యములు 

"సభ్య తావివాయమున( బరస్సర పోవకములుగ నుండెను, టాతెమోలకాల 
మునందు గీకులరధినిజేశ్రము లీ దేశమున క నం 

ng వనుక మా బేశమునం (బ్ర వేళించినయారంభకాలమునందు కస్త 
oe pg 
వాచార్యలవలుకూబుడి "రాజు నెద్ద చెల్లుచుం"డెను, "కాలెజ్ అనూరాజు 



౧౬8 

దండుజెడలీ యశేవియాయందుం 

గావించి యాదేశళభాగము నాక్రమించుకొ చెను. ఇదియే అలేబియా 
'బేశమున ను త్తమకాలము, బథియోపియనులు అరేబియాలోని సార. 
వంతమగు భాగమును వశపటుచుకొని విస్తార మెన వ్యాపారము నడ 
పుచు హీందూబేశము సింహళమువజకుంహాడం 

ఆ ఫ,కాఖండముయొక్క ఈశాన్యఫెగమున నేదో యొక. 
క స్తవజాతి కల దని. బహుకాలముగ గాలికబురుగ వినుచుండిన. హా. 
పోర్చుగీసుమతాచార్యులు ౧ర౯౦-వ సంవత్సరమున  అవినీనియాను 

వీరికి నినీగస్టునీగస్( ఇది .అబిసీనియా రాజబిరుదము; ' 
ఇ ఈ నే య. న . 

రాజరా జని యర్థము )నకును స్నేహము కుదికెను. .. (క్రీ, క, ౧౫౨౮ | 

_గనుయగానిరి, 

మొదలుకొని. ల 1 _మహమ్హద్ శాల 

మందు Whe aa లు నీగ సునకు6 దోడుపడిరి. 

కూడ నే సేనలు వచ్చియుం డెను, 

మహమ్మద్ శాక గుండుడెబ్బ చే మరణిం చుటవలన నీగసునకు. 
సంపూర్ణ స pe తరువాత నితనికిని,. పోర్చుగీసుల బివప్' 
అగు బరు రు నడా సునకును వాదవివాదము లుప్పతిల్ల 

పర్యంత మచఛటి కెవరును బోయియుండలేదు. 

(బ్రావేశించి "దేశము నాక్ర్తృమించుకొనిరి, 

బొం'చెను, 

les, sha. 
ల మండలమున ౧౮౧౮వ సంవత్సరమున జని ంచెను, - ఇతనిపినతం డి, డి, 

యగు. 'డంబియాకారా, "ెల్గానానుకమండలములకు గవర్న రాగ 
క నుండెను, - .ఆతనిమరణానంతరమ లిజ్ కాసా .శౌరామండలమనక, 

'లొనరించినను ఈవై రము పోయినదికాదు, . ౧౮౬ ౩- వస 

అను పేరుగల 
|] చెను యోూరోస్రనందలి న్కు ళకిమ గు 'తురువ్ము_మహాయోధునకున్సు అబినీనియాచ కోవ వరికిని జరగినపోరాట | D000: ల ఆకులు :న 

వీ-ందూ' దేశముననుండి 

తత్మ_రణమున 
క్ స్తవాచార్యుం డా దేశమును వదలిపోయెను, (కీ, శే, ౧౬౯౮వ క (ఆ 

సంవత్చ్సరమువజకును గొంపటు యూరోపీయనులు అబిసీనియాకు 
బోయి రాజును కలసికొనుచువచ్చిరి. కాని యటుసీమట నొకళతాబి 

. క లిగియుండునట్లు సంధి గావించుకొ నెను, 
శ్రీ క ౧౬-వ శ తాబ్టిమధ్య కాలము ననుండి యాదేశమునకు 

దక్నీణముగ వసించుచుండిన గాలా లనుజాతివారు మెల్ల ౫ లోపల 

౧౮వ శ్రతాద్ది-అంతేమునం | 
పకన ర్త వారిచేకులలోC జిక్కె-ను, తరువాతను. చ ర్రవర్తి బలము. నవం బరుమాసమున చక్రవర్తి అవినీనియా. కొక విధమగు . సాంకుళే క్రమముగ తస్టచుంబోయి తుదకు సంపూర్జ్యముగ నన్టమయ్యెను. ఆదే 
wd నొక సామంతుడు బలవంతుడై ' యతేనిమం, త్రి యను పెరు 
"పట్టికొని రాజ్య మేలీయాంచడెను, ఈ ప సృకారము ౧౮౫౫-వ. సంవత్స. రాజులును,  మహామండలములలోనిపాలకులును నిందు. సభా సదులుగ : 
రమునజకు ననేకులు రాజు లెరి, baa లీజ్. కాసా యను. 
నతడు మూడవ శియోడర్ _అనువిరుదముతోల 'జక్రృవర్తి పదమును 

| అభ స్వ ప్రద గలిగియుండిరి, ౧౯౦ ౭-వ సంవత్సర మున( | 
బురుషు లందలటును . దప్పక. విద్య నభ్యసింప వలయు. నని .యొక చట్ట. 
_మేర్చడెను,_ ఈబే మిదివజలో bs వెనుకకి 

పడమటిభాగమందలి కారా 

అబినీ నీయా 

తనమతస్థులగు క, స్తవులను పీడించుచుండిన ' ఈ మెక్ దేశపురాజు వె 

ైవేశించి యతనిని షరాజితుని 

మూ త,ము పొలకు(డు~గ నియమింప(బడెను, దీనితో ద్భ షీ ఎ నొందక త 
ఇత డసేకప (పృయత్నముల సలిపి తుదకు ౧౮౫౫ లో చ క వర్తి 

పదము నంచెను. అపరిమితమగు రాజ్యకాంకుచే నితండు — 
మార్గమును దానే నిరి రె ంచుకి నెను. మొట్ట మొదట నితనికిని, ఆంగ్లేయు 
Ws మెతి, యుం'డెకిది. కాని ౧౮౬౩ -వ సంవత్సరమున నిత6ండు 

టబయాూణముల 

'సలుపుచుండిరి, మహమ్హదియు 'లేడపళతాబ్చియందు విజృంభించుటచే . 
_ అబినీనియాబల మడగపోయెను, కముముతమునకు శత్రువులైన తురు 
ష్కు_లయొ త్రి తిడివలన bac Se జ విరు ౧ఎ[-వ 

క తాబ్టి_.అంతమువజుకును . శిష్ట ప ప చుపంచమున కసోచరు. స్త్ యుండిరి, 

A] బ్రిటివ్చ కవ | నిక వాస్ యం౦పినయు త్రరమునకు జవాబీ రానం 
దున సహజకోపుం డగునితంయడ వన ర మూనెను,. ఎన్ని (ప (ప్రయత్నము 

సంవత్సరమున 
నితనికిని చ్రిటిమువారికిని పోరాటము లార ౭భమ యను, ధియో డర్ 
చాలకాలము. (మృతిఘటించి వోరి వి ఫలమనోరథ్డు.డై తుదకు -బాఅి 

పోవ యత్ని ౧ పియా గార్యము గానక ఆత తృేహత్య చె చేసికొనెను, 
ఇరనిరాజధాని యగు మాగ్గలానగర మాంగ్లేయులవళ మయ్యెను, 
ఈయుద్ధమునC దమకు సాయ మొనరించిన టి శ్రీ పాలకుండగు కాన్నే 
యనునతనిని వీరు బొొహన్నస్ ఛా జను పేర అ జక్క 
వర్తి గ నొ'నరించిరీ, అటుపిమట ఆంగి లేయు లీ దేశమును వీడిపోయి. 

“హన్నస్ ౧౮ర౮F౯-వ సంవర్సరమునం దొకయుద్ధమున. మరణీం. 

ననా. 
జర రక. ఇటాలియక్కా పోర్చుగీన్ చుటివ్ జాతులవారు అఫే,కా 
ఖిండమున వ్యాపారమున కని కొంత భాగమును జయించి కొంత భాగ. 
మును తమకమయధీనము గావించికొనిరి, అందు అబిసీనియా ఇటా 
లియనులపాలం బడేను, వారిసాయమున పోవారాస్, (ప సృఖువ్రు 
అగు మెచెలిక్కు_ అనునతండు అవినీనియాచ క, కవర్తి యయ్యెను, ఈ 
దేశము. ఇటాలియనులకు లోంబకిన దనుక పక శ కాని నిజమున కెప్పుడును 
వారికి చెందియుండ లేదు, ౧౮౯౬-వ 

గూడ  చెదిరించి మె నెలిక్కు 
ఇతండు 

sarc ఇటాలీయనుల( 

సర్వస్వాతం త ౦ 

సం వత్సర మున 

(లే వ్థిము వడ సెను, 

నాంగయులతో మెత్తి తీ 

౧౯౦౭, ౧౯౦౮ సంవర్స్ 
రములలాో అబీసీనియా, ఎరితి, తియ్య నూడాను దేశములసరిహాద్దులను. జరి 
మ్క_రిం చుకొ నాసంధులు జరగన. 

౧౮౯౭ _వ 

ఈ దేశఫు ప ప్రభుత్వము నిరంకుశేయ. ond ౧౯౦౭ pe 

చుభుత్వ్యము నొస a చకృవర్తి యందబే పె నధికారి, అతనికి 
సాయము చేయుటకు sass యుండును. సామంత రాజ్యములలోని 

నుందురు. యూరోఫునందలి మం త్రిమండలములవంటి మండలముల 
సెతము నిశ (డు స్థ పనము గావిం చెను, ఇరేనియొద్ద చెల్ల పుడును 
aed ల నేన నిలువ యుం డెడిది, "అందలి నె నికు లందటును 

౯ మైనికలపద్ధతిని యుద్ధవ్యూహముల | pea సమర్థులె 



నీనియా.. 

యున్నను ప, స్తుతము జాతీయభావ ముదయించుటవలన త్వరితముగ 

నభివృద్ది( bint ననుటకు సందియము లేదు, 

వేటు వేబుగ నున్న సామరితీ రాజుల నందజ సేకీభవింప శేసీ 

యెట్లో రాజ్యము నడపుచువచ్చిన 'మెనెలీక్ చక్కవర్తి ౧౯౧౫-వ 

సంవత్సర మున మరణమంచెను. ఇత (డు మరణించినవెంటచే చేళమం 

చెల్ల కడల నుత్ప్చాతము లుప్పతి ల్లెను, ఇతండు (బ్రదికియుండినకాలమున 

గా౯౦౮-వ సంవల్ళర మునం ₹ కనపౌ త్రు డన 'లేజాయ సును ఉత్త 

రాధికారీగను, 

కాని Sse ప్రజలలో? గొందటు నాయకోలకును, చక్క 

వర్తినికిని మధ్య మనోమాలిన్య ముండుటచే వీరు రాజ్య Sn 

పాసణియే యుండలేదు. ఇటు లుండ ౧౯౧౦-వ సంవత్సేరమన 

చక్రవర్తిని ఏకాంతవాసమున శేలగొను. అమజుసటిసంవత్సరమున 

తెసమ్థా మరణించెను, 

చేతిలో నికి. 

యుండ లేదు. 

లధికముకా6గా మటింత దుఃస్థితిక వచ్చెను. క్రార్యపూరిత మైన యిశని 

నిరంకఘుళపరిపొాలనమును, ఇతని దుమ్మ్ప్కర్త ర నమును, వీనియన్నింటిని 

మించిన యితే నిమహమ దీయనుత పక్న్షపాలే మును డేశవాసులను మిక్కి_లీ 

రోవపూరితులను i నెను, చిట్టచివరకు సోమాలీలాండునందలి మద 

స్ తెసమా త రీజంటుగను నియమించెను, 

అంతే లేజాయసు (పృభు త్వాధికారమును దన 

దీసికొ నెను గాని యిళనిప ట్లాభిశే పే క్షముమా ల్ ము జరగి 

ముల్లా యనువానిపకు. మూని WEE SRE 

నొకదానిని వ నరరూా నని యితడు (ప (ప్రృయత్నింపయూన, చుట్టు 

ప్రక్కల నున్న యూ యూరోపీయకొజాతులకులతాడ నసహ్యము జనిం 

వెను, అంత ౧౯౧౬-న సంవత్సరమున అబిసీనియా చర్చీకి ముఖ్య గురు 

వగు అబూనా ఇతనిని జూతినుండి బహాహ్క్ల_రిం చెను, అంతట రాజ్య 

మందలి ప (పృముఖులును గొప్ప. వాాంతములరాసులును ఇతని సింహాసన 

శో, పని గావించి మెనెలిక్ చక్క నర్తికూంతు రగు జౌొదియాను చక్క 

వర్తి నిగను, రాస్ట ఫారీని సా ప్రూజ్యమనకు రీజంటుగను ేర్చాటు 

చేసిరి, నుతీయు నీట ఫారీ రాసుల కందబకు రాసుగను రాజ్యసింవోస 

నమునకు హక్కు_దారుగను బ్రకటింపంబ డెను, ఇందులకు గారణ 

మిత (డు : MEIN: జెందినవా( డగటయే కాక ఇతని 

భార్యయా నీశాజవంశము లోనిదే, ఇట్లు లేజాయసును పద భృ ముని 

గావించి నూతనరాజ్యప్రబంధకర్తల శేర్పటుచుటవలన _చేశమం 

దనేకోప దృవము లుప్పతిల్ల వానిపరిణామముగ భయంకరయుదములు 
ట్రా : 

జరగాను. లేజాయసుయొక్క_కండి రాస్ మైకేల్ అనునతండు గల్లా | 

ప్రాంతమున నొక గొప్ప మైన్యమును సమకూర్చి కుమారునకు. దోడ్సడ 

యత్నించెను. కాని ౧౯౧౬నందు సాగ ల్లెయొద్ద జరగినయుద్ధమందు 

చీలకొలంది సె నికులు వాతులు కాంగా నితడు సంఫూర్హ పరాజయము 

నందుటయే కాక తుదకు శత్రువులచే కైదిగం బట్టువడెను,  శేజు (బా 

యసు పాటీపోయి మొట్ట మొదట ఏ కాన్నాట్డ్ దనకలి ప్రాంతమునం దిదీగి 

పీమట శన గ్ర్రైయిలాకాయందు. బరి శ్ర మించుచు పట్ర టల బన్నుటచే 

౧౯:౨౧-వ ' ఛంవక్ళరమునం బట్ట బట్టుకొనయ చెను సవీనపారమలస ౧౯౧౩ 

ఇతనిరాజ్య గృహణానంతరము వు కల్లోలము 

కొనువివుయముల ౧౮౯౭ నందును నీలనైల్ , 

౧౪౯౭ 

నందు రాజ్య పట్టా భిషేకోత్సవములు జరగినవి కాని వీరిపదవులు సదా 

 అపాయకరము శె యుండెను, నొప్పగొప్పరాసు లందజును సగము 

స్వాతం త్ర, న్టమును బొందిరీ.  లేజాయసు పట్టుకొనంబడునంతప పర్యం 

తము అతనిపతమువా రందటును నూతన ప ప్రభుత్వమువారీ నెదిరించు 

చునే యుండిరి, కాని రీజంటు టషారీ కష్టముల సహించి తనబుద్ధికుశ 

లతవలన దేశము నంతను నొక ₹ేంద, ప్రభుత్వము కి ందికి 6 వ ల 

౫లిగను, స్ప దేశమున _స్టీ baa నెలకొనినపిదప ' లండకొ పారిస్, 

రోమునగరములకు రాయబారుల నం పేను. ఈరాజ్యవిప్ల వకాలమున 

నిజమునకు రాస్ స్టఫారీకియ దోడ్చడినది జిబూటీనుండి రాజధానివటకు 

నిర ౦పంబసీన రై లుమార్ల మనియే చెప్పవచ్చును. ఈమార్టనిర్తాణము 

వలన బయటిసమావార మితనికిం చెలియుటకోను, ఇతనివృత్తాంతము 

 బయటివారలకుం "'బెలియుటకును మంచిసాక ర్య ములు ౫ లీగను. 

టఫారీయొక్క_ భార్య _ రాస్మెశేలుయొక గాపాత్రి. ఈమె 
౦ దితేని కిద్దబుకుమారులూ, ముగురు కుమారికలు జనిందిరి, కావున 

నిత నియనంతరము రాజ్య పుహాక్కు_దారులకై పోరాటములు కలుగ 

వలసీనయవసరము లేక పోయెను, 

అనంతరము టఫారియొక్క_ స్థితి బాగు. పాదుకొనిపోయిను, 

౧౯౨౨-వ సంవత్సరమున = సడెకానేగర మును జూాచునిమి త్త మికనికిం 

గొలదికాలమువణకు రాజధానిని వదలియుండవలసివచ్చెను, ౧౯౨౮వ 

సంవత్సరమున నితడు ౨౦ మంది యితరరాసులతోంగాడి ౫ నెలల 

వజకు6 బర్యటన మొనరించి, యూరోపునందలి ముఖ్యనగరముల సంద 

ర్భించివచ్చెను, ఈ రెండుసందర్భములందు6హూడ రా జధానీనగనరమున( 

గాని రాజ్యమన మజియే ప్రాంతమం దై నగాని యువ దృవము లేమియు 
సంభవించియుండక పోవుటవలన నికనిసానము సిర మయ్యె నని తలంప 

వచ్చును, యూరో ఫుదర్శనానంతరము టఫారీ తనజేళమున ఊన్న తిక 

రములగు మ బెక్కి ంటిని సృవేశ పెట్టంగలి7ను. రాజధానియం 

దొక విశ్వవిద్యాలయమును సాపీలల్ యూరోపీియకొళికుకుల, నందు 

నియోగించెను, ఈపాళ్చాత్యసంపర్క_మయవలన దేశము _ క్రమ, కను 

ముగా నభివృద్ధిలోనికి వచ్చుచున్నది. 

_ఈయబిసీనియా బేశమును చుట్టుముట్టి ఇటలీ ఫ్రాక్, గ్రేట్ 
బ్రిట౯ా వారలు రాజ్యముల స్ట సోప్ పించుకొనియున్నా రు. ““పీడుముస్తరలో 

(చటివ్ వారిక్ నీచేశముతో చెస్కు_డుసం బంధము; ఎందుచేత భ్ కా 

బ్ర టిరాజ్య ప్రుసరిపాడ్డు రెండువేల మైళ్లదూరముగల యవబిసీనియాబేశ 

మును 'చుట్టియున్నదిః అందువలన నీ రెండుజాతుల వారిమధ్య చెక్తు_వ 

సంధులు జరగియున్న వి, ౧౮౮౮వ సంవత్సరమున అబిసీనియా, 

ఈజిఫ్టలకుంగల తగవుల పరీషూ_రమునిమి త్రము అవికీనియా యందు 

నిసవ్యాపారము దొలంించువిషయమునను సంధి .జర "గను, ఇటులే 

వ్యాపారము మరల సరివాద్దులపరిన్ము_రణమ్కు ఆయుధముల చెప్పించు 

టచాసరోవరముల 

' నీరు వాడుకొనుటునుగూర్చి ౧౯౦౨-వ సంవత్సర మునందునుు మరల 



౧౫౮ 

సరివాద్దులవివయమున ౧౯౦౭ నందును ' మరల  దిగుమతులమో(ద 

సుంకము  మున్నగువానివివయమున (౧౯౦౯-వ సంవత్సరమునను | 

, జని ౦చెను, 
4 

సంధులు జరగియుంజెను. ౧౯౦౯ న అమెరికాతో వ్యాపారవిన | 
యక సంధి జర7గెను. ౧౯౦౮న ఇబలీ, 'శ్రాన్సు దేశములు తూర్పు 

_ దెక్కున సరిహద్దులవివయమున సంధి చేసికొనెను, ౧౯౨౬ ౧౯౨౭ | 

మెత్తి, అలుక ఫెబీ, ఛల్ ఇద్దబును తండ్రిమతౌనుసారముగ నే పారనీక_ లందు హాలెండ్, జాపాను దేశములు కృనుముగా వ్యాపారిక, న్పెతి 

: సంధులం జేసిక్రొ నెను. 

టఫారీయొక్క పృయత్న మువలన నిఫు డీదేశ్రము లీగ్ ఆఫ్ 
నేవన్స్ నందు స్థానము వడసియాన్న ది, ౧౯౨౮వ సంవత్సరమున 

రీజంటునకును చ కృవర్తిని యగు జౌదియారాణికిని మనస్ స్పర్ధ లు కలి 
గాను. అంత రాష్యములోని ప్ర 

తన్నే రాబుగ( బ్రకటించుకొ నెను, 

అబు తాలిబ్ కలిం __ ప 
(WU 

పృమఖులయా దేశానుసారము ' టఫారీ | 
దన ప్రజ్ఞ చెం బూరీంచెను, తరువాత్ సంపూ ర్రీపృతి యొకటి దొర 

కను, క దానికిని శబ్దభేనము కొంత యున్నను మొత్తముమో6ద 
నదులు నొక ఈరాకా | 

చేకస్రుకవి. మొదట జహాంగీరుచ క్రవర్తి కన నితంయు హిందూ | 
దేశమునకు వచ్చెను, తరువాతే pre మరలీపోయి హైాజ 
హాినుపెాదుహెకాలమున మరల ఢిల్లీకి వచ్చెను. హైజవహో నిత నికి అమన : Q . 

గొప్పబిరుద మొసలి ధనాదికముతో విశేషముగ సమానించెను, | 
6 యుఫర్ నామా-ఇ-పాజవోకా ” అమపేర నిత. ఉ “క గృంథమును 
ప 

సిరియా దేశమున జనించిన ies Wes ఇతడు పసీతనము | 
నెనే తం డిని నోలాశ్చేయెను. ఇది మైననాలుగేండ్ల శే గ్రుడ్డితనము 
గూడ జ అయినను మిగుల పట్టుడ లతో నితడు 1 అలెప్పో, 
అంటియోక్క్ ట్రిపోలీ మున్నగు పట్టణములకుం బోయి యచ్చటిపండి 
తులకడ చదువుకొని గొప్ప పాండిక్యము గడించెను. 
పట్టణమునకు పోయి యచట 

ప 

అబుల్ కానిమ్ __ 
హుంమాయూకాచ కక ర్తితమ్ముండు. శ్రీ Sy ౧౫౭ 
ఆక్చరుచక్కవ ర్తి patna గ్వారితడకోటలా ఖై దుచే “నిను, 
చంపించిన వై చెను. 

దనపాం డిక్యమవలన గొప్ప: రు 

అటు పి చా గాదు 

కా మూక మా ర్జాకఘుమారుండు .| 

వ సంవత్సరమున 

తుదకు | 

అబుల్ ఘాజీబవాదర్ కా - ౧౬౬౩) __ 

ఇత (డు కై వాప 'ప్రుభుత్వమును కుమారునకు నొప్పగించి చెంగిహ్ ఖాను | 
యొక్క_ వంశేచరి, త్రమును వ్రాసెను, ఆరధ్యూది జరృక్రా 
భవలలోనికి తరువాత తర్దుమా చేయయక్షినది, 

బ్రాణన్నేషితుండు, వ మంతి తి చరిత ర్ర లేఖనండు. 

an 

ముబారక్” చా, యఘుబారక్?. అను సంఘుభంప్కే రమక్క కమారు(డు. ఈతడు a న్ని మ తయుల్రధిదును యగన సంవత రము వ ని ౫ జనవరి ౧౪-స ఛార్వీన సు పట్టణమందు. | నింకోకనుత మెక చెప్ప 
. 

క్ర సు స డని' చెప్పుట వీలు. స్ లే దనియు. నీతని 

pr ల చెం చెను, 
తుచ కవ రికి, బ “| 6కురాకా? మింద వ్యాఖ్య వా వ్యాసియుం డెను. 

దీయులవ లె. “గాక కరి 

అబుతాలిజ్ కలిం-అఖుల్ ఫజల్ 

అప్పుడు 6 ఇస్లా0పూి రాజ్యము చేయుచుం జెను, 

అబుల్ _ఫెజీ అను కవి యీతని యన్న, ముబారక్ మహమ్షదీయ 
మతమునందు పీచ్చినమ్లుకము గలవాడు కాండు. అందుచే నితరమహమ్ల 

_ దీయులవలన నాతని కపాయము కల్దున ట్రుండినందున నాతడు తన 

పుతు తులను ఆ గ్రాలో నే విడిచి ప, ఆన ్న దము లయిన 

అరన్సీ భాన.ల నభ్యనించిరి. పదునై దుసంవత్సర ములు వచ్చువణ శే 
యీత6 డన్న విద్యలనో సాధించి గొప్పపండితు డనిపిం చుకొొచెను, 

 ఆకనిగుణజించి యాకాలమునం దొక కథ కలదు. “ ఇస్ఫహోని” అను 
నొక పూర్వకవిచే రచింపంబడిన 

అందలిపుట లన్నియు చినిగ్గయుం డేను, 

గ్రంథ మాతనికి దొరశెనంట |! 

అత౭ డా సగ ఫాగమును 

గ్రంథములోని భావము పోకుండ అబుల్ ఫజల్ దానిని ఫూరింె నని 
స్పవ్వప డను, బు” 

“త! a. 

అబుల్ ఫజల్. 
pn మొదట చేీకంతవాసమున నం దుండి కొొందటు శిమ్య 

లక్షం దన విద్య నేర్చుచుం జెను. కాని ౧౫౭౦ లో నీతనికి ఈతని 
యన్న వలన అకృరుచక్కవ ర్రితో న్నేహము గలిగి దినది నా భివ్భద్ధిన 

అప్పటికే యాతడు మహమ్మదీయులమత గృంథ మైన 
ఈత. డిశరనుహము 

మర సులయందును. సమభావము గలవా౭డు, 
సత్య మున్న దనియు, ఒకోనుత మకం శు 



అబుల్ ఫరా జ్- అబుల్ ఫె ఫెజీ 

ప్రాయము. ఇత జేశ కశ్వరమతవాది ; ఆకాలమందలి ఓ రామమోహన 

రాయ్ అనియే చెప్పవలెను. ఇతండు తన యభీ ప్రాయముల నన్నిం 

టిని అక్చరునకు నేర్పీ యాతనిని తనప ప్రజలలో నన్ని మత ములవారిని 

సమత్వముతో6 న్ జూచునట్లు చే స్య అక్సరు అన్ని మతములవారిని 

బిలిపిం చి మతసభలను జర"పె. సని మన 'మెటుంసదుము. ఆసభల కీతండే 

కారకుడు. అందుచే నీతనిని మతావేశు లగ మహన్ల్షదీయూులు హీందు 

వనియ్ము నా స్టికుం. డనియు నిందించిరి, 

రెండుజేల మకొసబ్దారీ ' ea las ఈళఈ6 జేల శ ప్పుడును 

అక్సరుకో యాడ. దిరుగుదుండెను.  ఈతనితండ్రి యైన షేక్ 
ముబారక్ ౧౫౯౩ లోను అన్నయైన ఫది ౧4౯ న ల కర్రి శేషు 

లయిరి. ౧౫౯౬ లో నీతండు సెన్యాధిపతిగ దక్నీణమున కంప. 

బడెను, అచ్చట రాజపు త్రు, తు,( డె న మురాద్శ సె వ. యెన 

ఖాకాఖానకా ఆ ండీరీ, pa యజ్యాగ్య, త్రవలనం గలిగిన లోప 

నన్నింటిని సవరించి నోజావరీనదియొడ్డున శిబిరము నిలిపి నాసిక తప్ప 

మిగిలిన పట్టణము లన్నియు సాధించి “తన బంధువై న ఖాక దేశపు 

రా జగ ఉపి ఆ పంపీనలంచములను ది చ్రిైప్పణొట్టి బాంద్ 

నీలీతో ననుకూల మెన సంధి చేసికొని యక్సరోను ఖార్ గామునొద్దం 

గలసికొ నెను. అంత నక్చ రాతని నాలుగువేలమకొసబ్ దారు గావిం 

చెను. అసీరుగఢముయుద్ధములోను. నీత౦డు తనపౌరుపుము6 జూ పెను 

(౧౬౦౨). దవీణ బేశమునందలి వ్యవనోరములను జక్క_ంబెట్టుట కై 

చక్ర, వ _్ర ఫజలును మరల బంపెను. అత. డచ్చట మికి్కె_లీ పౌరు 

క జాపీ జూల్ నాఫురమును. స్వాధీనప జు దుకొని మన్నా యను 

వానిని బాజు(దో లెను. అతండు తిరిగి ఢిల్లీ కి వచ్చుచుండంగా రాజ 

ఫు, త్తు, డయిన సలీము (తరువాత జహాంగీరు చక్కవర్తి )_పేరణ 

న. “అర్వా? ర జయిన నో సింగు దేవుండు 

మోసముచే నీతనిం ద్రోవలోం జం పెను (౧౨ ఆగష్షు ౧౬౦౨). 

అతని కల అలహాబాదులో నున్న రాజపు త్తునికిం బంెను. ఈ 

సమాచారము చెలీసి అక్బరు మిగుల దుఃఖించి ఆెండుదినములవజుకును 

పిల్ల వానివలె bers ట్ర లేకయుం డెను. 

అబుల్ ఫజల్ ఆకాలముజా టి గొప్ప సర్షైలెనను అతనికీ 

హీందూూచేశమునం దాచం ద్రార్క. -ముండుట ten యున్న తో 
ద్యోగము కారణము గాదు. 

నామా 

లకు గార గణములు, 

అతేనిచే రచియింపంబడీన 6 అక్సరు 

క అయినీ అక్బరీ ? అను చరిత, గ కుగుంఛరాజము లే యిందు 

మొదటదానిలో అక్చరుచ క్క కవ ర్థీయొక్క_ చరి 

తీయు సి _స్టరయుగన్సు. సుమనోవారముగను ve? షక మెనతరు 

వాత నలువదియేడుసం వత్సర ములవజకు, అన6ంగా. అబుల్ ఫజల్ మర 

ణించినసం వత్సర మవజకును వ్రాయబడియున్నది. రెండవదానిలోో, 

అప్పటి రాజ్య విధానమును, రాజ్యవిస్తారవివర మును, జేళమందలి యితర 

విశేవము లన్నియును వివరముగా వర్ణింపంబడినవి, ఆకాలమందలీ 

దేశచరిిత్క మున కితని గ గృంథములే ముఖ్యాధారములు. ఇతండు పంచ 

తంత్ర గ్ర గ గ్రంథమమనాడ పార సీకములో ని 

౨౨. 

౧౪౯౨ లో ఈతనికి 

చౌ యుటకె 

Foes 

౧౬౯ 

6 మక్రబాతి అల్లామి ? అను నొక గ్రంథ మౌొతనిది గలదు, ఇందు నత 

నిచే గొప్పగొప్పవారికి వ్రాయండిన యాత్తరములు సంగ్రహింపం 

బడినవి, — 

మొ త్తమమింద నితం డొక యద్వితీయపురుపుండు. సత్య 

సంధు(డ్కు సర్వసముండు,  అక్నరుయొక్క ఊఉ త్తమో_త్తమపరిపాలన 

మునకు చరకుడు కారకు(డు, 

అబుల్ ఫరాజ్ , మార్ గి గరీజాన్ అబుల్ 

ఫరాజ్ (౧౨౨౬-౮౬) వ కా ష్ (బూ౫కుమారు€ డని 

రనస్థ ముచ్యు (ఎ అ యా యని సీరీయ నువారి చే( బవిలువ6బడుచుం జెను, 

ఖ్ హత్య నా సర్వత లాటిన్ నామమెన “బార్ హీ చు 

యస్” అనియే వ్యవహరింపణబడుచుం డెను. 'ఇతండు ఆర్మీ సి. 

మలాటి యూపట్టణమున జనించెను. గ్రీకు అరబ్బీ, సిరియా భొనుల నభ్య 

సించినతరునాత్ం దత్త కూతు వైద్యశళా(హప్ర్రము దై "దె వవిపషయక 

శాత్ర్రుకు చేర్చుకొ నుటయందు. గ్భషీ చేసాను. ఆంటియోక్ అను 

ప్ర,చేశమున విద్యా భ్యాసమును జేయుట ముగించి అచ్చటిమఠము 

నూ వె వై రాగ్యజీవనమును బ్రా చారంభించెను. ఇత డచేకస్టలములయందు 

మతగుకువు( వివప్పు)గ మం టెను, సిరియా బేళమునందు జనించిన 

పండిత ప్రముఖులలో ను, కవివరులలోను నిత6 డొక్కండు, ఇతని 

(గ్రంథములలో ( బ్రపంచచరి త్ర, మనియెడి గృంథము (సృథాన మెనది, 

అబుల్ ఫేడౌ (౧౨౭౩-౧౩౩౧) -- జెమాస్కన్ 

పట్టణమునందు జనిం చెను, మఠమున౫ై దండయాత్ర, చేసిన కై స్ప్వవ 

ఏరులతోను, మంగోలీయావారీతోను అరినయుద్ధయలయందు చాపు. 

భ్ధ క్తి చూపియు, కలముళ క్తి దూపియు "పీరు తెచ్చికొనియెను, 

ఇతడు హామాదేశీమునకు సుల్తానుగ నుం డెను గాని యీజిస్టమా'మె 

లూక్ సులానునకు సామంతుండుగ నుండెను, ఇతడు చరిత్రమును, 

భూగోళమునుగూర్చి ము న వా, సెను, 

అబుల్ ఫైజి నయన ఈతనితం డ్రి, 

చీరకు సేకొముబారక్, అకృరుచ్యక్క క వర్సియొక్క.. ముఖ్యమం తి, తి యగు 

అబుల్ ఫజల్ అనునతండు ఈ ఫ్రైజీయొక్క_తమ్మ్భండు, ప్రీ రిద్దజును 

అక్చరు ఇ చాల గాెరవించి నొక ఎపదవులందు నియమించెను, చక్క వ ర్తి 

యాస్టానపండితుం డగు ఘిజూలీ, చనిపోయినపుడు ( ౧౫౭౨) వ. 

ఫజీకీ లభించుటయే కాక యాతనికి * కవిచ్యక్తృవర్తి ' యనుబిరుదు 

కూడ నొ సంగంబ డెను, . 

అబుల్ ఫెజీ లు? తేజ నలవాండు. చరిత్ర,
 త త్త శ 

లయం దీతనికి సమాను. 'లెవ్వరును లేరు, లో  యనుగొప్ప 

పండితుడు రచించిన 6కంసా అనుకావ్యమువ లె. నుండువానిని 

పృయత్నించి ఐదు గొప్పపద్యకావ్యముల నీఠండును 

రచించి త్రిక కెకెరను wads: ప మహో 



౧౭౦ 

భారతములో ని రెండుపర్వములన్కుపార నీక భావ లోనికి తర్జుమా చేసెను, 

నలడమయంతులకథ వ్రాసీ దానికి * నల్ దమన్ ి మ్ స మిడేను, 

సంస్కృతే వాజ్య Wa హీందూజ్ఞానశా(హ్ర్ర ములను జూల కృషి. 

చేసి చదువ బ్రయత్నించినమహమృదీయులలో మొదటియాత( డీ 

శుజీయె, ఈతడు de Ss ae లగు బీజగశీత మును, 

లీలావతీగణితమును, పార సీక భావ కనువదించెను. ఈతండు పారసీక 

భావలోనికి సంస్కృత కావ్యములన్కా వేదాంత శాస్త్రములను పరి 

వర్తనము సేయుటయే కాక తనంతట 'తొను కొన్ని పు సక ములను 

చ్రాసెను, అబుల్ ఫై ఫెజీ వ్రానీన్మగ (గ్రంథములలో మిగుల గొప్పది కురాను 

అను మహమ్మదీయమఠ గ, థమ ప వా చ్రా సీనవ్యాఖ్యా నము, దీనిని రచిం 

చుట కీతఠతండు చాల శృమపజెను, తనభానలో ఇరువదియొనిమిది 

యక్షురము లులడంగ వరల లేని peg 

ప్రయోగించి ఫు పు స్తకమును బూర్తి గావించెను, ఇట్టి గృంభముచే 

మజియొక దాని నిత (డు రచించెను. ఈత6 డరబ్బీభావలోలహాడ గొప్ప 

విద్వాం నుండు. ఈతడు సుమారు ౧౦౧ పుస్తకములను రచించెను, 

కొంతకాల మాతండు రాజతన యుల కుపాధ్యాయుండుగ నుండుట యే 

కాక  రాజకీయవిషయములలో6౬ జాల జోక్యము కలిగియాన్నటులు 

కాసవచ్చుచున్నది. ఈకండు కొంతకాలము రాయబారిగ నుండి 

అక్చరుమన్న నకు బ్రా తుం డయ్యెను. ఈసంగతి నీకండు “ బదొనీ: 

యను చరి ర్, కారునికి వూపిన లేఖలవలనం గనంబడుచున్నది, ఈత (డు 

బాల్య మననుండియా 'పెబ్బసమునకు లోనె చానివలనసే మృతి 

నొం'బెను, 

అభల్మాలీవ. — 
డుద్యోగము చేస్తి అతనితో గలహించ్కి కాబూలు జేశ్లమునకుం చాతి 

పోయెను, . అక్క_డ 6 మీరా మహమ్మదు వోకిము? అను అక్చరుసోద 

. రుంే ఈతనిని కటతేంచి తనయొద్ద ' గొప్ప ఊద్యోగమున నియమిం 

చెను, ' అంతియె కాక తనసోదరి యగ మేహరున్ నిసాచేగమ్ అను 

నాపె నీతని కిచ్చి పెండ్లి చేసెను. కాని ఈతండు అక్క_డయాడ తన 
దుర్వ్యృత్తి మాన లేదు, వీలాసననై నను కాబూలురాజ్యము . తాను. 

సంపాదించుట కై ౧౫౬౪ లో హకీముతల్లి యు, తనయ త్త గారును 

నగు నా పెను చంపించెను. ఆమెభ ర్ల పేకునకుమ్మాత్ర, త మె రాజు గాని, 

ఈ మెయే సర్వ కార్యములను జూచుచుం జెడిది. re 

గలిగినయాపెను జంప్క్మి 

కుండ నని 

లుని వధించి వారసులు లేకుండ. జేయుటయ్ే, అప్పుడు "తాను తప్పక 

రాజు. కాలల, ననుకొ నెను గాని ఈతండు తలంచినటులు జరగ లేదు. 

౧.౬ లేన్న 'బదక్షాన్ దేశ్రమనకు యువరా జగు మినా సులి లెమాన్ 

అనునతం డీఠని యుద్ధమున నోడించి, వధించి, ee! తన బేళ 

-. మునక pre కాని ఆకండును కాబూలును రెండుసం వత్సర 

అఖిల్ మాలీపా-అబుల్ వా 

కలదు. ఈత (దు 

ఈతండు అక్చరునొద్ద నొకప్పు ' 

బాలు డగు నాషపెతనయునకు తాను రత. 

సృవర్తింపణొచ్చెను. అప్పటికిని ఆకనియుద్దేశ మాటా. 

సక్ కుతుబ్్పపాహ 

ఈతనికి వబదీ యను కవిత్వసంబంధ మైన బికుదుపేర 

ప్రసిద్ది ద్ధి వడసినవిద్వాం సుండు, 

న ౯ —- ఈతడు జహాంగీరుచ, క క్రోవర్తీక అబుల్ హ 
ప్రధానమంత్రి. రాణి యగు నూర్చహాను ఈతనిసోదరి. . ఈతనికి 

ముస్పరు క్రొమా_ర్రెలునుు నలుగురు తేనయుబును కలిగిరి, మొదటి 

కూతు రగు ముమ్ తాజ్ మహాల్ జహోంగీరుకుమూరు. డగు సహాజ 

హోనున కిచ్చి వివాహము చేయబడెను. ఈగనికుమారులు కడు 

అలంగీరుచ క్ర కవ రికి ఈ హాసన్ నుత విన యక 

sie Bhp ates డివాండు, వన గ౬కో౧-సంవత్సరమున న లాహకో 

కులో6 జనిపోయెను, 

అబుల్ హసకకుకుబ్సానా. 
— ఇతిండు గోలకొండలో బ్రైభుక్వముచేసి సిన కుతుబ్ షాహీ 

వంశములోని చివరనవాబు, కుతుబ్ సాహూ అను అఆజవ 

నవాబున కీతండు మేనల్లుడు, భా హాంతునుగూడ వివాహ మాడి 

యాతనితరు వాత నోలకొండరా జ్యమునకు నవా బర్యెను, 
తి 

కవితే సంబంధ మైన నామము తానాశాహ. 

(౧౬౭౨ - ౧౬౮౭) 

అబ్దుల్లా 

ఇత ని 

ఇతనినే మనవారు తానీషా 
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సులాక్ అబుల్. హసన్ తానీషా 

యందురు. ఇతని యొద్దను అక్కన్న మాదన్న లను వారలు మం శత్రు 

లుగ నుండిరి. శిబాజీ దక్నీణమును పయుంప(బోవుసముయమున. 

వసకాతో సరిధ్ధిచేసికొనిఫోయెను, అందువలన వై Ene విజావ్యరము.. 



టి ఫా అద్దీల్లావా అహ ముడ్ ఇబ్న్ వ 

నవా బగు అబ్బుళరీం డిలేర్ఖానుతో గలసి గోలకొండపె దం 
జె లెను. హాయ్సుముచే ప ఆర్తను. కాని మంత్రులసాహాయ్యముచె తానీషా శ శత్రువుల జయింప( 

-గలీగెను, అందుచే నీమం తుల నెటులయిన నాశనము నొొందింపనలె 

నని పట్టుపట్టిన వైరుల తోడ్చాటుతో జెరంగజేబు గోలకొండకు ఏడు 
నెలలు ముట్టడివేసి ౧౬౮౭లో ఈ రాజ్యమును జయించి తానీషూను చెటు 

బట్టి (౨౨-వ ెష్ట్రంబరు) దౌవులతాబాదుదుగ్సమున చెబిసాలలో 
నుంచెను. ఇత. డాదుర్లముమో6దే ౧౭ ౦౮ర-వ ప్రాంతమున మృతు( 

డయ్యెను. ఇతి 6డు దకీణ బేశపుహిందూస్తానీభావులో రసవంతే మైన 

చాల్ mee అ "సున్నీ మసలానులలోని నాలుగవ సనాతన 

సంప్ర చాయమయొక గా న కః శ, ౭౮౦-న 

సంవత్సరమున బాగ్టాదునగరమందు జన్మించెను. ఇతండు యాజీద్ 

ఇబ్బ్నొహారూక యాహూ ఇబ్న్ సౌదు లనువారి యొద్ద విద్యాభ్యాస 

మొనరీం చెను. శ్ర క, ౮౧౧-వ సంవత్సరమున 

విద్వాంసు( డొకం జతెంచి స దుపదేశము లొసంగుచుండ 

నిత్( డాయనవ్యాఖ్యానముల నాలకించుచు. గాల కృమమున లౌకిక 

ప ప దత్యంత నై పుణ్యమును త. మహమదు 

యొక్క నీతివాక్యములు లకుకం కె నెక్కు_డుగ నితనికిం గంకస్థము 

లె యుండెను, ఇంతలో కురాను అనాది యని కొందణును, సాదియని 

కొొందటును 

దత్కా_లపుఖలీఫా రెండవపక్షమువా' డగుటచేతను నితనిం జెజసాల 
యందు 'బెట్టంచెను, కాని యీఖలీఫాయనంతరము సింహాసన 

ఆఅశాఫీ 

మెక్కీీన ఖలీఫా యుదారస్య భావు డగటవలన6 బరమత సహన మను. 

నీతి నుపడేశించి తనతం డ్రి కారాగారమునC 'బెట్టంచినవారి నందజను . 

విడిపీంచేను, అప్పు న నగ కాన చేయుటయే కాక 

ఖలీఫా తనదర్శారులోనికిం బిలీపించి మిగుల సమ్మానప్రూర్వకముగ . 
'వెయ్యిమొహీరీలను గానుకగ నర్చింప నితడు వాని నంగీకరింపం | షట భే | మన నెల్ల ల ప్పుడును నివసించుచుండెను. (క్రీ. శే, ౧౩ ౨రో-వ సంవత్సర నితండు ఇమాముపదము నొంది సంసారముననుండి గె 

న. _ | మున పొనిపట్టునగరమునశే తుద కితయ మరణించెను అబూలలీ విర కండె యేకాంతమునం గాలము గడపుచు ౭౫ సంవత్సఠముల 
య ఖా కోలందర్సమాధి చాల బవిత ముగ 

వ్రాయమున కాలధర్మ మం చెను, ఇతనియంతిమసంస్కారావసరమున . 
ముస సల్గానులు దానిని అము 

౮ 7 లక్షులపురుములు, ౬0 వేల స్త్రీలును నిత నివిమానమువెంటం బోయిరి, |. 

ఇతనిమరణమును గాంచి తత్ ప (వ్ర, భొవమున ౨౦ వేలమంది యూదులు, 

శై _స్థవులు మహమృదీయమత ము నవలంబించినట్టు చెప్పుదురు, ఇతని: 
. తరువాత నితనియనుయాయులు దానాల తం బల. 

గును క క్రమముగ తీణించిపోయిరి. శాలులై యుండిరి కాని, పిదప 

ఇప్పుడు వీరలు న cD 3 నచటనచటం గానవచ్చు 

చున్నారు. ఇతని గ (గ్రంథములలో ముఖ్య మై మెనది మసనద్ అనునది 

యొకటి, 24౨4౧0౦౦60 సంప్ర, 

ప,దాయములవిష యము లందు గలవు, 

దాయములలోనుండి యేర్చజిచి వ్రాసిన 

౫3 0000, సంప్ర ది 

| చేయునుప చేశములను గృహించెను. ఇత డును 

అ బరా అబ్టిల్లావా అపహనుద్ ఇబ్న్ హం 

యను | 

వాదింప నితీం. డనా+ది యనువారిలోనివాం డగుటచేతిన్యు. 

శిథిలస్థానము లెనేక ములు గలను, ఈపలి 

ఇంద్రియ | 

౧౭౧ హంఛాల్ _ అబూకిర్ 

ముల లో6బజచికొనువివషయమునంహాడ నిత. డొెక గృంథమును చాన్ 

యున్నాండు, ఇస్తాయీల్ అల్ బుఖారీ, మజ్జీం ఇబ్న్ దావూద్ , 

అనువార లీతనిశిమ్య లే. ప్ర స, స్తుతము వాహ్ివీ లనువారు హంచబాలున్ 

యుప దేశములను AB కనుకరింతు రని చెప్పుదురు, 

అబరాఅబ్టిల్లాహ నులిక్ ఇబ్న్ అనాస్ కక 
సున్నీ ముహమ్మదీయులలో వేభోొక ఫం టం, జన్య దాత, 

క శ, ౭౧౬-వ సంవత్సరమునం దితండు మదీనానగరమున బని, ంచి 

మహాముదుయుక్క. పృత్థకానుయాయి యగు సాహల్ ఇబ్ జో 

పఖ్యాతి నొందిన 

విద్వాంసుడు. కొన్నికొన్నివినయములలో నుత భేదము లుండినప్ప 
టికి నితం డిమాం అబూ హానీఫాతో మ్మెత్సిగలిగె యతనితో. బృసంగ 

ములను జేయుచుం డెడివాండు. ఖలీఫా హారాకా-అల్_రశకీదు మదీనా 
రర నాం "మేంగినసమయమున నీయననుగూడ సందర్శించి తనకును, దన 

కుమారులకు నుపదేశ మొనరింపుం డని జేండుకొన నితండు వారిదగ్గ 
అకు బోనొ ల్ల నందున ఖలీఫా తనకొడుకుల నీయనకడ కం పెను. 

సంప, దాయ ఫుత గాదాలలో నితనితీర్రానమున కదురాదువారు లేరు, 
అంతెముదినములలో నితడు క es వూ డుదినములుమా శ్రీ మే 

భోజనమును చేయుచు మత గృంథావలోకనముతో డను, క్వ 
ధ్యానముతోో డను కాలము భా కనా న 8౯ సంవత్సేరముల 

ప్రాయమున నితడు దేహము విడనా డెను, ఉత్తరా ఫ్రీక్యా బార్చరీ 

యిలాకాలలో నితనివాక్యములు పృమాణములుగ గృహింపయబుడు 

par ఇత నితరువాత సున్నీలలో మటియొక తెగను సాొపించిన 
“అస్ళఫీ యితనిశిష్యుండే, ఇత (డు రచించిన ముఖ్య, గ, ౦థము. మువళ్తా, 

ఇదియే ౨వాయనయను యా యులకు6 (ట్రైమాణ గ్రంథము. 

అబరాఅ లీకల ౦ద క్ -- ఒక నొప్పముసల్గానుసాధువు, 
ఇత _దిన్భియో యద్తుతముల. జేసి చూపు చుండువాండు, ఈ రా౯ 

దేశ మితనిజన న్యృసానము. కాని షీాందూదేశమునందలి పానిపట్టునగర 

త్, భావించి కేంటికిని ఎందటోో 

అబూకిర్  —: ఈజిప్టు దేశము యొక్క. ఆ త్రరతటమున 

అ లెగ్టాండ్రియానగరమునకు  నీశాన్యముగ ౧౪౦ మెళ్ళమిందంగల 
యొకళీవుప లె, దీని నానుకొని ఈజిష్ట ను _ రోవుక _ గీ (గ్రీక్ - పురాతన 

పృక్కనుందు అఖాతముచే 

నిది సు ప్ర సిద్ధము. అందు త విప ప్లవవిగృహకాల 

మున ప్రతివారి. నావికా నైన్యమలకను, నాయక రత్నములలో 

నొక్క_6డగు నెల్పనుచే నడుప (బడిన ఆంగ్లేయనావికా మై ఇసిన్యములక్రును 

బో రయ్య, wen విజయు అయిరి, Mog చెలుయుద్గ 



౧౮౦౨ 

మని వ్యవహరించుట కలదు, అబూకిర్ ప్రాంతముల నాసమయమున 

మజీ రెండుయుద్ధములు జర గను, 

అబరాతలిబ్ __ నమువామదుయొక్క_ పితృవ్యుండు" 
ఇత(డు మహమ్మన్ యొక్క సంరవుకుండుగ6 గొంతకాల ముండెను. 

ఇత. డలీజనథండు. ముసల్తానుమతము నితండు స్వీకరించియుండ 

లేదు. కాని లిం సంవత్సర ములపర్యంతము మహామ్ర్తదునకు విశ్వాస 

పాతు శ్రు,ండుగ నుండి యతని6 గాపాటెను. మహమృదీయళక మారంఫీం 

ర మూండుసంవత్సరములు ముందుగ "నే న రా! కాలధర్మ ము 

నం దను, | 

అబూత లిబ్ఖా౯, మిర్జా a ఈతండు జ్ 

వాండు. ౧౭౫౨ లో లక నగరమున జన్మి వెను. నవాబ్ అసస 

డైలా యనునతనియొద్ద ౧౭౭౫ లో ఊద్యోగమునకు ప్ర, వేశించెను. 

కొంతకాలముకరువాత నాపనిని వదలుకొని గోరఖ్ ప్రరప్రుకలెక్టరు 

నొద్దను కొలువునకు( జేశను. తరువాత నీతండు కొంత కాలము లక్నో 

నగరమునకు శెసిడెంటుగ నున్న మిడిల్ టన్ అను ఆం గ్లేయు నియొద్దను 

ప్రవేశించెను. అప్పు డీతండు రాజూ బల్బదారుసింగు అనునతని జయిం 

pr ఇంగ్నీ షువారీకి చాల సాయము చేసాను. 

ఈతనికి కొన్ని ఇక్కట్టులు తటస్టిచటచే ౧౭౯౯ లో 
ఇంగ్లండునకు . ప్రయాణ లా మయ్యెను. లండనునగరమున, ఈతండు 

క ప్రార్రసీక్రయువరాజు * అనుబిరుదముతో సంచరించి చాలగారవింప( 

బడెను. ఆతం డక్కడ నున్న కాలములోన్కు ఐరోపాలో సంచారము 

గావించిన ఇతర, పృ దేశములలోను తౌను చూచి గమనించి తెలిసి 

కొనినవిహయములను ఒక'ప్రు స్టకమున ర్రానీ యాంచుకొన్సి తిరిగి ఇండి 

యాకు వచ్చినతరువాత ౧౮౦౩ న క్ల ప్తపబేచి 

వానిని లండనునగరవా స్తవ్యుం డగ చాక్తసు bsg గూ౧రో లో 

ఇంగ్లీ షుభాహలోనికి భాహాంతరీకరిం చెను. కళకు ౧౮౦౬ ప్రాంత 

మున చనిపోయెను, 

: అబా చావూద్ —_— ఇరనియసలుేరు. సులైమాకా 

ఇబ్న్ ఆల్ అశాస్ అల్ నీజిస్తానీ, శ భు ర₹౨ర-వ సంవత్సర 

ములో బసరానగరమున జని నించెను, "సన్నీ సంప్ర ప దాయములవివ 

యమున నిరం డాజు మంచి = గ్రంథముల సంగ గృహీంచియున్నా (డః 

వానిలో నైదులక్షలసం ప్ర దాయములనుండి యేణీన ర్కీం౦౮ సంప్ర, 

టను. వివరములు beg Pe శీ శ, 

ఎా౯ొ8. ! 

ఆ బూబక ర్ (౧4౭3 ౬౩3౮) == ఇరేడు 

సంవర్సరానంతరము. శెండున్నరయేండ్ల క, అనంగా. క్రీ శ, 23 

లో మక్కానగరమునందు కొరై షుజాతికిం జెందిన + Hamas | 
- వంశమందు జననమందెను. అలూపకరొరం డ్రి * పేరు ఓీభ కొ కాని 

. యకడు ట అబూ. కుహాఫా. యని | ప్రఖ్యా క్కియుండెను ఇక. 

ఆఅఖూ త లి భ్ _ 

వూజార్ష 

ప్రకటించెను, 

| గజ 

అబూబరర్ 

య'సలు పేరు అబ్దుల్లా. అబూబకర్ ( ఒం కుపిల్ల లతం త్ర) అను. 

చేరు వీకారణమున 'నితనికి వచ్చినదియం6 దెలియదు. శీ క్ర, ౫౭ ౮-వ 

సంవత్సరములో ఈమెను ఇలాకాయొక్క_ కనన గవర్న రగు 

అఛ్రావ్ వీను[లదండుతో మక్కా_ను ముట్టడించియుండుటవలన 

నావర్ట మునకు గజసంవళ్సేర మని పేరు వచ్చినది. పెగంబరుసనోట 

నుండి . వెలువడిన నాం సత్యే మని బుజువు "జేయుదుండి 

నందున నిరనికి అన్ సీదిక్ అనుపేరు గలిగినది, మహమ్మదు "పెండ్లి 

యాడినవారిలో నితనికూంతునై న అయుపాయొక్క_తయు కన్య గావున 

నితనికి కన్నతండ్రి యను.ేరు కలిగెను. మజీయు నితనికి 6 అటక్ ) 

(ముక్తుండు) అను బిరుద ముం జెను. నరకాగ్నినుండి ముక్రూయడో నందు 

నన్నో లేక సుందరాకృతి గలిగియుండుటనో యితని క్రీము కుం డనుబిరు 

దము వచ్చిన దని యనుమానింప౦బడెనది, ఆకాలమున మక్కా_ను బరి 

హాలీంచునధికారము పదివంళములవారికి కూండియు౦'ెను, వానిలో 

అబూబకర్ వంశ మొకటి. మృత్యుదండనమువంటి గొప్పగొప్ప ( నేర 
ములలో ) శిక్షల విధించుట కధికారము వీరివంశమునకే యుం జెడిదె, 

ఇతనికాలమం దెత(జే యట్లిదండనముల - విధించుచుం జెడి వాడు. 

మహమదీయమతము నవలంబించుటకుం బూర్య మితనిసమా 
| చార మంతగం డెలియదు. కాని యప్పటి కొన్నిఘటనములవలన 

నితండు విగృహములను బూజించువిపషయమున విముఖుండుగ నుండి 
(UU) 

నక్త తెలియు చున్నది. ఒకచా। డితనితం డి, డి, ఇతని వేదో విగృసాము 

చెంళపం గొంపోయి దానికి నమస్కారము గావిం ప్ర మనియు, నది 

మైన దనియు వచింప నితండు వెనుకాడక తం డ్రి 

యాజ్జిను చాలించెను, కొంతవడి కితనిజనకుండు కనుమలు 7 7 పాన 

టచే నితం డావి గృహమును సమీపించి తన కాశలిగ నుండినందున 
నావోర మొసంప మనియు ధరించుటకు. వస్త్రముల నిమనియు వేండి 

గుతివచనము గానక కినిసి రాతిని చేత బూని పూజూార్హ్హ మగు పదా 

హ్ వగుదువేని కాచుకొ మని నుడువ నందులకును చృతివిధాన 

మేమియు నగపడనందున( జేరిలోని రాతిని దానివెుంగముపె€ గాటు పె ట్ర 
నది "నేల గూలెనంట, ఇట్టియభి ప్రాయములు గలిగియుండినవా6 డసట 
వలననే మహమ్తదు నూతనమతావిష్కారమును జేయ నితండు వెంటనే 
యతనియనుయాయియె క నాధర్శ మున కై భార పోెను 

ఇరేడు పొడుగుపాటి పలుచని శరీరమును, స్నిగ్ధములై న 

చే తృయులున్కు 'నెత్తయిన నుదురును గలిగి ఉందన నొప్పు 
చుం జెడివాండు. మొట్టమొదట నిత (ణు వస్త్ర ములవ్యాపార మును 

జేయుచు. నందువలన నమిత-మెన చానధర్థ్మము లొనరించుచు. “జేతు 
ప్రతిష్టలను గాంచెను, _ ఇస్తాము న చెందజనో 

దాసుల = ముసల్గానుమతమును న్వీకరించుటనే నన్యమత స్థుల్య క్రింద 

బాధపడుచున్న వారల - - దాసత్వముననుండి ము కులం గావించెను. ఒక 

పుడు. వై రులవలనిభయ మెక్కు_డుకాయగా *థర్? అనుజేరుగల గుహలో 
చాగికొనియుండ _ నితనిసరు వగు బుహమ్మదునకోను పాలను 



అబూబకర్ 

సమకూర్చిన é అమీర్ బికా ఫోహాయరా ౩) అనునతయ డట్లు విడిపింప6 
బడినదాసులలో నొకడు, నూత నమ తావలం బనముత రువాత య దన 

సంప శ్రిని జాలనుట్టున కా ధర్మ ప పృచఛారమునిమిత్త మే వినియోగించి 

యుండుటం జేసి (పృథమమున నలా వదిచేలదర్ద. ములు గలిగియుండిన 

యితే నిదగ్గఆు అ టే మదీనాకు 6 బాచేపోవుసమయమున( గేవ 
ముల సా ల దర్హ్శ ములువూ త్రీ ముం డెన(ట ! ఇతనివితరణమును 

గుణించి మటియొక ప 

నితనిని ను. నని ఓమ రెల్బప్పుడును దలంచుచుం డెడివాండు, 
జకసమయమున ధర్మ కార్య ముకొజకు యథాళ క్రి (దృవ్యము నొసంగు( 

డని మహమ్లదు, తనవారి నందణ నిడుగం గలిగినవారు. తోంచినలాగున 
ధనము నిచ్చిరి. ఓనురు తనయావదా స్తీలో సగము చెగంబరు వశము 

గావించి యాతళడవ. దప్పకుండ అబూబకరును మించెద నని సంత 

సించుచుం జెను, అనంతరము జరగిన ఇష్టైగోస్టి యందు, అందజతో 

పాటు అబూబశరునుగూడ సొంతమున En నిలువ చేసికొంటి వని 

“పెగంబ రడిగెను. ఇత. డల్లాన్కు పెగంబరును దనవారికె నిలువచేసీ 

కొంటి నని వచింప నది విని కీమురు లజ్జా కాంతు. డయ్యెనయ. 

స్ సిద్దికుపు_ యొక్క దయాధర, నిష్ట లత్యంత ప,శంసనీయము 

లైనవి. మహమ దొకనాండు దనసభ్యుల క 

*మోలోే నెవరె న నీదినమున నుపవాస్వవత మాచరించితి రా? 

“మోలోే నెవరై న నీదినమున బీదల కన్న మిడితిరా 19. 

వ మిలో -నివరై న నీదినమున రోగులను నేవించితిరా ? 
అని మమా అడుగ మూాండుపర్యాయ ములును “చే” నని అబూబకే 

ప (సృత్యు త్త కా మొసంగ పెగంబ రానందభరికు(.లై యతనికి6 తప్పుకో 

స్వరము లభించు నని నుడివినంట !. 

ఇతని ని రాడం బరత్వము, డరి ద ద్రేరోగిపరిచర్యను గూర్చి నగాభలం 

మటికొన్ని ౫లవు. శా శ నొక మాటుయూల ప, దేశ 

మందు( గన్నులు లేని వీదముదుసలి స్త్రీ యొకతె ను ఇ 

ఆదినములలో అబూబకరు ఖలీఫాగా నుండి ముసల్తాను పృజలను బాలీం 

చుచుండేను. ఓమరున కాముదుసలివార్త తెలియ నతండు స్వయముగC 
బోయి యా'మెకుం గావలనినయనసర ముల సమకూర్చి వచ్చుచుం జెడి 

వాండు, కొన్నిదినము లై లె నతరువాతను దసనకం కు ముందుగ నెవరో 

వచ్చి యా మెను విచారించి పోవుదుంకినటు లతనికిC బొడకట్టినది, 

అంత మజునాండు ఓమ రావార్తను ెలిసికొనవలె నను నభిప్రా eed 

ముతో. బ్రైతిదినయునక ౦ కొను ముందుగ నచటి శే క6గ నచట్ కళ్వెటిశ 

ఖలీఫా వద్చెయుం'డెను. అప్పు డతనికిం గలిగిన విస యమునకు మేర 

లేకుండెను. 

విరియాబేళము పె దండెత్తి పోవుసమయమున సేనానాయకుం 
డగు కీసామా గుణము "నక్కా నడచుచుండ నరనితో నాయుదసంబం 

ధమెన biases mre: oy పొదచారియె యత్ని 

ప్ర సిద్ధ మైన గాథ కలదు. చాన మొనరీంచుటలో |, 

౧౭౫ 

(పక ను నడచిపోవుచుండెను, అప్పుడు సేనానాయకునళు సీగ్గయి 
గుజ్ణిమననుండి దిగంబోవ ఖలీఫా యతనిని వారించి తాను భగవంతుని 
మార్షముపపె నడచుచుండినందున6 దెపీ ప్పెమియు లే దని యతనిని సమా 
ప ఇంత యెందుకు* బాలికలు మేశ్లలపాలు దీయు 

నపుడు ఖలీఫా సామాన్యమానవునివలె వారికి. దోడుపడుచుం జెకి 
వాడు, 

ఇతే (థు మంచివిద్యాం సుండు, క బ (ట్రై సిద్ధి కెక్కిన 

వ కలలో నొకండు. కురా నంతయు నితనికి. గంకెస్టముగ వచ్చి 

pre మవామ్మ దచేకపర్యాయములు అబూబకరును ఇమాం 
గావింపవలయు నని "ప్రయత్నము చేసను, 

అదిగాక ఆకాలమున నశబియాదేశములో నివసిం చుచువచ్చిన 

జాతులయొక్క_ యు, వంశీములయొక్క_ యా నితివృర్త తములను అబూ 

బకరు బాగుగ ఇలేగియుండెను. స స్వప్నములో. గనుపడినవివ యములను 

విశదీకరించుటయం దితనితోం దచులందూలపవారు మహమ్మదు తక్కు 

బీటొకరు లేకుండిరి. ఒకనాం డితనికూంతు రగు అయ్ పాకు ముగ్గరు 
చం దులు తనయింటిలో దిగినట్లు స్వప్నము రాంగా నామె దానిని 
దండ్రి కెటీగించెను. అతం డది విని యా మెయింటిలో మువ్వురు 
ప్ర ఫ్యాతపుుషులు ఇ పాతి పెట్టయడుదు రని వచించెను. ఇతడు చెప్పి 

నది కాలాంతరమున నిజముగ చే చే శేలినది. ఎ ట్రనంగా మహముద్ 
అబూబకరు, కీమరు -_ వీరు మువ్వురు నా 'మెయింటియం దే కూపన్ 

నము “గానిం ప6బడీరి, 

కా sa sla మహమదుసాహబున కొకస్వస్న ము Has 

అందులో దాను హు ఇరువురు నొక నిచ్చెనమిందుగ నోకరి 
కంటు నొకరు ముందుగ. బె శేగవలయు నని ప చ్రుయత్నించి తుదకు 

|! దానే ౨(| అడుగులవ్య త్యాసముతో మొదట Kk శీను, ఈవా ర్త 

నతని కెటిణింపయగా నత డౌ నని తసకంెకు CTY సంవత్సరములు 

ముందుగ6 భె గంబరు పరలోకమున * కీయ నని వక్కా.ణం చెన(ట | 
తరువాత నటు లే జరగినది, 

తను నమ్మిన ధర్మ ప్రచారమునిమి త్త మిత(డు తనసర్వస్వమును 
వెచ్చించి దారిద దృ స్థ్రయును ౨ న్వీకరించెను.. ఖలీఫాపదము - నందియా 
నితడు ముతకపిండిని దెినుచు ములే క వస్త్రముల ధరించు చు. దన 

కాలము నంఠ యు గడ పెను, _పెగంబరుమర ణానంతర ము ముసల్తానుల 

కందజకు నాయకుండుగ "నెన్ను కొనంబడినతరువాత మజుసటిదినమున 
నితడు తనయింటికి. గావలసీనవ స్తువులను చెచ్చికొనుటకై యథా 

వూర్వము మార్కె ట్టునకుల బోవుచుండ మార్గమధ్యమున ఓమరు తటస్ల 
పడి యితనిని చెనుకకు మరల్చి కోళాధ్య తు నియొద్దకుం గొనిపోయి 

యతనికి, నతనికుటుం బమునకును గావలసీనవానివిషయమున€ గట్టుదిట్ర 

ములను జేయిం చెను, 8కి యున్నంకకాల మిట్లు సామాన్యజీవనము 
గడపి యపసానకాలమున దనయొద్ద Sibi స్తువుల నన్నిం 

జిని ఓీమరు నకం .జరపవలసినదిగ6 దనకూంతున 'కొబ్జాపిం చెను. 



౧౭౮ 

దయాధర్మ ములయెడల నింత భయము గలిగి యింతేటి ఇాంరే 

చెత్తులడె యుండ కయ నిఠయను జె ర్యసాహసములందు6 గొంత వడి 

తంతు మత ప్ర, దారము నేయణడణిన మొదటిరో జులలో 

పెగంబరున కాసేకులు ప్రజలకే శ్రున లుం౦డిరి. అబూబకరు తన పాణ 

ములకు తెగించియు నతని రతీంచుచుం డెడివా(డు. 

బ్ యుదములో నితడు మహమ్మదునకు ఛాయగ నుండి 

కర కై సులయా క్ర సేణముననుండి కాపాడెను. మక్కాయందు రాజ 

వి విద్రోహు లెక్కు_డుగ నుండ మదీనా సైతము తగినస్థితిలో లేనిసమయ 

మున ప ముగు సిరియాపై దండయా త్రకుం బం పెను. మహమదు 

మరణానంతరము మక్కాావాసు లింయక ధర్మ విముఖు Breen 

గన్సిరప వారితో సంధి గావించుకొంద మని త స 

నితం డందులకు సమతింపక చ్చి ద్గిర్య మవలంబించి యీ తనకార్యమును 

సాధిం చుకొని విముఖు లెనవారి నందణను మరల మార్ష ములో నికి (6 

ఉచ్చెను. ఇంకను నితనిె జ ర్యసాహసముల కానా. కితనికాల 

మున జరగిన యేక జయస మేతేములై న యుద్ధము ల కారణము, 

ఉఊజ్జా. ఈ మెవలన నితనికి అబ్లాల్లా యనుకొడుకున్యు ఆసమూ యాను 

హబీబా, ఈ మెవలన * ఉఊమ్మ్కుల్లుమ్*' అనుకుమారుండు ఫు క్వైను. 

ఆమోనుకూ(తు రగు ఆసామా యితేనినాల్పవభార్య,. ఈమెయం దిత 

నికి మసామ దనుకుమారుండు గలిగెను, కాతిలా తప్పం డక్కి_నవా 

రందటు REPT ee oN జీవించియుండిరి. 

అబూబకర్ తుమ్ లక్ కమా కుఘలకొవంకీయుః డైన. 
_థిరోబ్ హైచక్ర, వర్సిమనుమ(డు. జఫరుఖాను అనునతనికుమారుండు, | 

క్త, న cae సంవరృరములో సియా సుద్దీక తుఖులక్ వధింప | ప 

_ బడినతరువాత నికు ఢిల్లీ చకృవ ర్తి యయ్యొను.. పధునెనిమిదినెలల 

కాలమే యితనిపరిపాొలనము న్య అటు-పె నితనిపినత ండ్రి ర 

ముహమ్మదు తాను చక్కవ ర్తి యెనట్లు చాటించి కాంగ్ డాలోేని' 

నాగర్కోటనుండి సై న్యమును దీసికొని ఢిల్లీ చెసకుం బయనమయ్మ్యొను. 

తుదకు ముహమృదే జయిం వెను, 

కుద ers మర ణీం చెను, 

అబరాలవాబ్ - జా 'అబూము శ్రలిబ్ యొక్క కుమారు '| గ 

లలో వొకడు. మహమ్షదుయొక్క పితృవ్యుండు. ఇతడు ముహమదునకు 
'బద్దవైరి. ఇత6 డని నవీనమతము స్టాపితముకాకుండుట కై తనయావ 
చ్శక్తిని ఏనియోగించెను. ఇతనియస లు పేరు అబ్దుల్లా. కాని 

అబూబకర్ తుమ్ 

| వారిలో హనీభాసంప్ప్క 

| సాధీతు. 
మహమదునుతేమ arn యితని కిద్దలు 

భార్య ME వారిలో నొక తె కాతిలా, ఈ మెజనకుని చే బరు అబల నివాసి యని వాడుక, హనీఫా సున్నీ ముసల్తానులకు య (బృమాణభూతు( 

| డెన భవివ్యుద్వ కృ, తురుహ్యస్తానము, 
కూరతురును గలిగిరి, శెండవభార్య అమోరుయొక్క_ కూంతురు రుమాక్, 

మూక అనుకొడుకు యుషా యనుకూంతు | ఈ మెవలన అబుల్ రహమాక అను ను అ (6 బడుచున్న వి. 

రును జనించిరి. ఇస్లాముమతేమును స్వీకరించినతరువాత మదీనాలో . 
ద బండా జెను. రజా అనారీకూంయతు రగు, 

ముజీయిద్దటు భార్యలను ర వే ఎ 1 డారు స్తంభమును సున స్తంభ మని దాని నటులే బుజావు వేయు 

వాడట ! 

అబూబకర్ -మీవాడదేళశమునకుల 

చాతీపోయెను, కానీ పట్టువడి మీరటులో ఖైదీగా నుంప(బజెను. 

లక్ _ అబెకీ 

యగ్ని జనకు6 డనునర్థ మిచ్చునీ పేరు నితనికి మహమ దే సృడానయ 

చేసీయుం డెను. పెగరబ రొకపర్యాయము తనదై లో విని 

పించుటకే బందుగుల నందజను బల్రీపించి వారల కుప దేళముం జేయు 

చుండ నబూలహబ్ మశామదుని దిట్లి రాతితో. నొట్టంబోయెనంట, 

దానివపె నితనిని శపించుచు 'సడివినమపామదువాక్యములు కురానులో 

నుదాహరింపంబడియున్నవి. బట్ర్నందు జరిగి నయుద్ధములో ( దన 

వారికి గలిగినయపజయమువలన ఖిన్ను.డె లవాబ్ మరణించెను, 

క్రురానునందు. బేరొ_న(బడిన మహమదుచేహసంబంధులలో నిశ 

డొకడు, 

అఖరానీంజేర్ -- ఆవ్ (ఫ్రీకాదేశమునందలి నె లునదీతీర 

మున న్యూబియా దేశేమునం దుల ఇకక 

నూర్యునివి గృహము ౬౫ అడుగులయొత్తు గలీిషయుండును. 

ఇందుయగల 

చాయమున కాదికర్త, ఇతని తండ్రిపేరు 

జనస్థానము కూఫానగరము. ఇత జానగరమున6 బట్టు 

వ్యాపార ముం బేయుచుం జెడివాండు. ఇతనిపితామహుండు కాబూగ౫ 

ఆ శ 9 అబరావానీఫా -- సుప్రసిద్ధుడైన 

తారారము హిందూసానము 

లోనగు దేశములలో నిక న సాగక కులు చృమాణములుగC దీసికొన( 

ఇమాం ఆబూయూాసఫ్, ఇచూం మహసహామ్సద్ అనువార 

లితనిశిష్యులు, తర్క_మం దితనికి నెక్కుడగు సామర్ల ముండిను, 

అబెల్ -- em, బె బిలుసిద్దాంత ముల ననుసరించి 

సృష్టియందలి పృథమవూరుషు షుంైైన జ టె. సపెద్దకుమా 

| రుడు. అదాముయొక్క_ రెండవకొడుకు కై ను, వీ రిద్దటు నొక్కా క్క 

| చెళెలితోపాటు కవలపిల్లలు? జన్మించిరి. ఈడు ' వచ్చినతరువాతను 

కై నుచెల్లెలితోడ నబెలున్కా అశెల్ ఇల్లెలితోడం గైనును వివాహా 

మాడులాగున నాదాము సం బంధముల ీళ్చాటు గావించెను. కాని 

| యీయీర్చాటు చొనునకు రుచింపకపోయెను. తనచెల్లె లెక్కుడు 

సుందరి యగుటవలన నామెను దానె "పెండ్లి యాడందలంచెను, 

అదాము వీరితగవు sin తము దేవునకు బలీ యియ్యవలే ననియు, 

నెవరిబలీని దేవుండు స్వీకరించిన వాడు Kl నుచెల్లిలిని బెండ్లి యాడ. 

వలయు ననియు నిన్ధార ణము చయ స దేవునకు బలి 

నొసంగ నియ్యకొనిరి, అబెలు బలసీనగొ క్రైపోతు నొకచదాని నిచ్చెను. 

కను ధాన్యపురాళి నొసంగెను. బేవుం డగ్ని రూపమున సాతాత్క. 

రించి గొ ప్రిపోతును (గృహించెను, కాని ధాన్యము నంటండయ్యెను. 

3న. .కాని తండ్రిసమకమున నతని కేవిధమైన యపకారము చేయు 
టకు నితని కవకాశము . వొరకదయ్యెను. అనంతరము ఆడాము, తీర్థ 
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యాత, చనియుండ నితం డన ను దుదముటించి యాకళేబరము. 
(Ja. A తు 

చేమిచేయుటకును దో(చక విచారించుచుం డెను. ఇంతలో దైవురి 

తముగ నొకకాకి మజియొక చచ్చినకాకిని మక్కు_నం గబజచికిెని 

వచ్చి కైను చూచుచుండం దనచంచువుతో భూమిని (దృన్వి యం 

త కనాన 2 వైచి మంటితోం గప్పెను. దానిని గృహించి కైను 

శ "నేలను చ ద్రవ్వి యన్న శవము నందు వై చు మంటితో గప్సీ 

వై చెను, . . 

© బెలార్లు , చెరి (౧౦ ౭౯ - ౧౧౪౨) — ala 

వేదాంతి, నో గలవాడు, నాంటీసునగర మునకు 

సమోాపమునం దున్న పా లేట్ గ్రామంబున జన్మించినందున డాక్టరు 

అను దిరుదమును గాంచెను. త త్త పకా స్ర్రీయమైన 

 నామవాదమునకును (Nominolism),  వా_స్టవికవావమునకును 

( Realism) చర్చ ముమ్మర ముగా జరగ్గినకాలమునం దిత€కు జీవించి 

యుండెను, ఇతండు రోసలిక్కడనుు అతనికి ప్రతిపకువాదియు, 

చాంపోనగర వాసియు నైన ఉల్లి యమ్క డను తత్త శ ప్రా (స్ర్త్రుయు నభ్య 

సించెను. ఇతనికి ముప్పదియాజుసంవత్పరములు వయస్సు వచ్చునప్ప 

టికి యూరోపుఖండమున నొక మ వోబోధకు. డని విశేవప త్రుఖ్యాతి 

వహించెను, అందువలన “నోటర్ జేక్?” (Notre Dame) అను 

ప స్క దేశమున నతనిచే సాపింపయబడిన పాఠశాలకు నానాదేశీములనుండి 

విక్యాస్ధలు వచ్చి విద్యాభ్యాసము చేయుచుండిరి, ఇత డన్న విధము 

లయిన చర్చలను విడిచి పెట్ట సర్వసామా న్యముగా నంతటను వార్షసీం 

పలాటినస్ 

చియున్న పిడివాదపద్ధతిని (Dogmatism ) తిరస్కరించి గుణాగుణ . 

ములను బెలు పునటి 'విమర్శనీయ వై మున పద్ధతిని ( Critical ) తనబోధ 

యందు నవలంబిం'చెను. ఇత నినిగూర్తి a చిత్ర, మెనకథ లోక 

ములో వ్యాపించియున్నది. అయ్యాది 

అబెలార్హును త 

OEP యనునామె 

ఈమె 6 నోటరొజేముిలో మతావార్యుండుగ నున్న ఫుల్ బరు 

యొక్క మేననోడలు, ఈమతాబార్యు (క తనసంరకుణలో నున్న 

మేనకోడలిని ఆఅబెలార్లు మోసప్రుచ్చె నని నమ్మి ఆయనమి(6ద మాన 

నష్టమును గల్పించునట్రి దోవుము నారోపీ జ్ తరువాతే అజెలార్డు 

-సయింట్ డెనిస్ అన్నుప్ప డశమున సన్నా స్థీసిగ నుం డను, అర్లంటూ 

ర్ ప్రదేశమున హాలాయినీ సన్నా స్థసీనిగ నుండెను. | నునియి వెప ప్పవలెను, 

| వ్యవహారము “గాని, “పెద్దవ్యవహవారము గాని అందటును కలసీ విచారించి 

డను కారణము చేత సాయిస్కోన్పులో (50153025) నుండు న్యాయ. 

సభవా రితనికి కారావాసశికు విధించిరి. అశిక్ష ననుభ్రవించినపిమట ' 

యిల్ అను 

ఇత డు భ్రష్టమరమను (పొవమండమతమును ) బోధించుచున్నా, 

నాతడు 

బోయెను. 

విశ్రా, శాంతి గోరి పరాకీ కటు బుష్యాశే, మము నకు 

అక కడ కానక విద్యార్దులు పోయి. వానిచుట్టును జేరి 

చివర కతనిని చాస౦దమతమవాం డని దూష్మించిరీ. ౧౧౦౪౨ ట్రక్ 

-అబోరులు 

| కావున వీరి 

తన స స న 

L అభోరు లనంగా. ఛెలియనివార్లు. ఎనరసిసటించి మనకు నక 
నరాల "ఇెలియదో యట్టివా రని మజేయెక. og గలదు, 

౧౭౫ 

నాఠండు మృతు( డయ్యెను, 5 

డచీక ,గ,౦థములు వాసెను ౬౭ ' Uy ర్ oy ern vy 

అబే __ యూర ప్రఖండమునందలి మశఠాధ్యకంరాలికి అవే 

యని పేరు. ఇట్టినమకములలో (ప్ర్రీలుమ్మాత్స"మే యుందురు. ఈపద 
వికి నియమింపబడువారు ర౦' యేండ్ల వయ సుగలవారై న నె యాండ 

నలయును. లేకున్న నేమకముపపే నీయధికార మొసగంబడుచున్నదో 

దానిలో ౮ సంవత్సరముల సంబంధము గలిగినవారైన నైయుండ 

వలయును, మొ త్తముమోంద మఠములో నుండువారికే మొకరి కీపదవి 

యొసంగంబడుచుండును, దానిలోనివా రెల్లి నామెయాజ్ఞుల ననుస 

రింపవలసిన దే. జర్త్య నీచేశములో నీపదవి కెక్కు_వగాౌరవము కలదు. 

రాజక నృలుగూడ నప్పుడప్పుడు సురాధ్యకు లగుచుండుట కలదు, 

స్త్వవమతమును గుటించి యాత. 

అబోరుకొండలు ___ అస్ఫాయన కు త్తర పుసరివాద్దు 

లలో నున్న యొక కొండలవరుస. హీమాలయపర్వత ముల పల 

యిది. ఈకొండలలో నివసించు. ప, జలు అనాగర కులు. వీరి! అబోఠు 

' లని పేరు, 

అచోరులు ా అస్సాము దేశమునకు నుత్తర పు సరిహద్దు 

మోంద హిమాలయముయొక్క_ యొక భాగమునకు అబోరుగుట్ట లని 

చేరు. ఈ గుట్టలకు 6 దూర్చున దిబాంగ్ నదియు, పళ్సిమమున 

వికమాాంనదియుC pe ఈ సట్టలమో (దను అబోరు! లను అడవి 

జాతివారు కా6పుర ముందురు, “అభోరు లన౯గా “ అబికు ) లని 

యరము అనంగా వీరు స్వతం త్రు తులం జఒకరికీ లో౭బడువారు కారు, 

ఎటులును, ఇతరులకు నలవి కాని పర్వతారణ్య ప్ర ప,చేశమునం దుండు 

టే నితరరాజుల శేవరికిని వశులు గాక స్వతంత్రృముగ నుందురు, 

శ్వీరు వచ్చెను. అస్సామౌల'చే ఏరి కీ "పీరు పెట్టంబడినది. 

వీరు తిబెక్తు, బరా దేశముల వారిలోనుండి పుట్టినట్లు తోంచుచున్నది. 

ఫీరిలోేC ie బ్రిటిషు సరీహద్దునకు వెలుపల: తిబెత్తుసరిహొద్దు 

లోచనే యున్నారు. pO గొన్ని శాఖలు గలవు, దిబంగొ 

నదియొడ్డున నున్నవాం డ్య డు తాము “పాదము? వార మని చెప్పుకొని 

రొదరు. * మెంబు ” అనునది విరిప ల్లిాలలోల బెద్దది. పిరిలో లా 

మున కొక పెద నాయకుం డున్నను, జను టు. గూడి రాకను 

హోరములను జేసికొనియెదరు.. పృతిగ్రామ మొక చిన్న పృజ్యాప ప్రభుత్వ 
ల్ © 

గ్రామములో నిజను లందటును సమానులు, చిన్న 

చేయవలెను. ఇ ట్టందటు ననుదినము కలయుటకు నొకయిల్లు కట్టం. 

బడును. దీనిని అం అనియెదరు. ఇది రమారమి TMs 

| యదుగులు పొడు గుండును, తప్పు చేసినవారికి శిక్షలు వీరే విధించే 

యుండిరి. ఇతండు బ్రిటానిలో నొక గ సకమునకు నధిపతి యయ్యెను, | 
గ్రానమమందలి (బి హౌచారు లందటున్ము బానిసలును రాత్రి, పర 

మందిరమునందు( ప గ్రామమునకు నగ్నిభయము “గాని, 

మజీయేభయ ము గాని సంభవింపంగాశే వీరు మొదట _బరుగా త్రి 



౧౭౦౬ 

సాయము చేయుదురు.  విడియిండ్లు చిన్న విగ గుడిసెలుగ నుండును, 

ఒక కుటుంబ ముండుటకు6 జాలును, బృహ్మచారుల్యు బ్రృహూచారిణులు 

వివాహము కా(గానే వేలు ఇల్లు కట్టుకొని కాంప్రరము చేయుదురు. 

అబోరులు పొట్టివారుగను ఫీకళులుగను ఉందురు. వీరు 

దోపిడికి. ,బ (బృఖ్యాతిం జెందినవా రగుటచే వీరి చుట్టుపట్టుల మణి యీ 

జాతివారును చేరరు, వీరు, ఇంగ్లీ మప ప్రుభుక్వులోనిప జన బాధ 

కలిగించుచున్న ందున నప్పుడప్పుడు పృభుత్వ్యము వారికి వారిమోందికి 

దండు పంపవలసివచ్చెను. ఇట్టి దండులు ౧౮4౮ లోను ౧౮౫౯ 

లోను బంపిరీ. ౧౮౬౧లో జీ వి బ్రిటిషు ప, క జలను జంప6గా 

బ్రహ పు త్రనదియు త్తర ప్రుటొడ్డున నచ్చటచ్చట ra నర్పణుచు 

టకు బృయత్నములు జరగెను. అంతట వా రింగ్లీ వారితో 
రాజీపడిరి, వారికి ఇంగ్లీషు ప సృభుక్వ మువారు ప్రతిసంవత్సరమును 

కొన్ని యినుపపారలు, ఘు నల్ల మందు, మటియు నితరవస్తువు 

లిచ్చునట్లున్కు వా రింగ్లీ పురాజ్యమువారిజో లికి రాకుండునట్లును నొడం 
_ బడికలు జరగెను ఈ యేర్పాటు కొంతవజకు జరగను కాని 

౧౮౯౩ లోను వీరు బృిటిషు పజలను జంపినందున WU 
వారిని శికీంచుటకు నొకసెన్యమును బంపవలసివవ్చెను, వారిని 

అ ఎకు వ 2 లోను 

ఈవై పునకు రాకుండం జేయుటకును గొంత నైన్యము ౧౯౦౦ వణకు, 
నుంచ(ంబటెను, ఇప్పుడు వారు బ్రిటిషురాజ్యమునకు బాధ కలి 
గించుట లేదు. 

అచాట్ ? . ఎడ్ మండ్ ఫ్రాంకోయిస్ వలెంటిన్ 
(౧౮౨౮ - ౧౮౮౫) ___ స్ ఆ జన్మించిన చమొకక వి, 

నాటకములను వ్రాసి ప్రసిద్దిగాం చెను. కల్పనాకథలు వ్రాయుట 
యందును ప శ్రి కావిలేఖనమునందును కాలమును వినియోగం చెను. 

గ్రుంచివారికి జర నీవారికిని యుద్దము జరగినప డు మేక కహోన్ సె న్య 
ముతో పాయిర్ (వయ పత్రికా పృతినిధిగం బోయియుం డేను, 
౧౮౭ ౫-వ సంవత్సరముననుండి క యంయల) ప (త్రికకు సంపాద 
కుండుగ నుండెను. అకా జెమోలోే సభ్యుండుగా చెన్ని కొనణబుడను. 
కాని 'స్వాగత. మిచ్చుటకుం బూర్వమె. వారిసునగరమున 'స్వర్షస్తుం కస్ట 
డయ్యెను, ఇతనిచే పు లనేకము లింగ్లీ షునకు 
భా షాంతేరీకరింప(బడినవి, 

అబ్బ ద్ కర్ణాటక చేళపు నవాబగు ఉమ్దర్ -ఉల్-ఉ మా 
కాలఫుకవి. మోర్ మహముద్ ఇస్తాయిల్ ఖాకా అను sea 
రితనికిం గలదు. ఊ క్రూతొండ్రి డి యస అన్వర్: ఖాకొచరి శ్ర చ్ర్రాస్కి 
యితడు నవాబువే బన. సమ్మానింపంబడెను. _ అన్నర్బామా 
యని య్యూగ్ర గ్రంథము పేరు, 

ను 'కభవాత నితడు హిందూచేశమనం pres న న్య 

ల సీనిపేదు “నిక్. కమ అత్య = 

పర్యంతము విజయ సగర రాజ్యము 

మున పరుళొగండులకుల వ్య ముంణెను,. 

అచౌట్ _అబ్బుర్ రజాక్ 

ల స ల్ __ ఒకబిచ్చ గాంద్ర తెగ, పంబాబులోని కాంగో 

పగశియార్పూరు, బిలాసపూర్కు చంబా, మండీ సుకేత్ అనుప్ర,దే 
శములలో విరు తికుగుచుందురు. పాటలూ పాడుచు బిచ్చ మెత్తుశాని 

జీవించుటయే వీరిముఖ్యమయినవృ త్తి లి, రాజపుత్రు, తు లయిండ్లలోో శుభ 

కార్యములు జరగునప్పుడును, అంత్య క్కియలు జరగుసమయముల 

యందును అజ్్దలులు పోయి పాటలు పాడుదురు. ఈ పేరుగల ముస 

ల్యానుఫకీరుల తెగయు నొకటి కలదు. ఐనను వారికిన్సి వీరికిని సంబంధ 
మేమియు లేదు, హీందూస్తానమున నీయజ్దలుల జనసంఖ్య (౧౮౮౯. 

అ్రాలులు__ ౧. మహమదీయాల సిద్ధాంతానుసార మద్భ 
క్యు లె సర్వత్ర, భ్ర భమణ మొనరీంచుచుండు నొకవిధమగు వ్యక్తులు, 
దేవుండు జ సృష్టి కార్యము నడపుచుండును, వీరు ౭౦ 
మంది ఫురుషులు, వారిలో రిం మంది సిరియా చేశమందును, 30 
మంది తక్కినప్ర, ప, దేశములందును దిరుగుచుందురు. ఒకడు మరణించిన 
మటియొక డాసలమును బూరించుచుండును, అప్దాలులు సిరియా. 
నుండి వెడలివచ్చునాణే వారీయంతిమదిన నప ప్రశయదిన) మని 
ముసల్గానులనమ్మకము, ప్గ్ర "నెవ్వరును గుర్తింపంజాలరు. వీర లెక్కు_డ 

నుండునదియు, వీర లెవు రై నదియు సు దక్క నితరుల కెవ్య 
రీకిని చలీయదు 

౨. వంగ దేశమున నివసీంచు మహమృదీయు 
లలో నొక తెగవారు, సంతలలో పొగాకు పొడి, చిలుముగొట్టములు 

అముకొనుట యే వీరివృ త్తి, వీరివివాహపదతి విలక్షణ మయినది. 
కన్యకు బాగుగ వయసు వచ్చినతరువాత నే "పెండ్లి చేయుదురు, 
వధువు ఇంటిలోప పలను, వరుడు బయటను గూరుచుండియుందురు, 
పెండ్లి కాయతుసోదరుండు వచ్చి యిరువురతోడను 6 నీక "పెండ్లి 
యైనది” అని చెప్పును, అంతటితో "పెండ్లితంత్రుము ముగియును, 
ములాలను బిలుచుట కోసి మటీయేయితిరమతే విధుల న ననుష్టించుట కాని 
యుండదు. 

అబ్బు ర్ రజా క్ —౧. ఇతడు కీ. క, ౧రరతి-వ 
కూ 

॥ సంవత్సరములో సమరఖండము, పరి రీ యాదేళములనుండి దకీఇహీందూ 
స్థానమున శే తెంచిన రాయ భారి, పరి యాసము ద దృతీరమందలి ఆర్మజున 
నుండి బయలుబేజే అళేబియాలోని' మస్కాాటులోం గొన్ని దినములు 
నిలిచి యనంతరము కాలికట్టు చేరి యక్క_డనుండి విజయనగరమున. 
శతెంచెను. ఇతడు చ్రానీన ఇ వృ త్తౌంతముం బట్టి విజయనగరసా మ్రూ జ్య 
మాదినములలో Se; యోాన్నత్యమునం దుండెనో మన మూాహీంప 
వచ్చును, దాని ననుసరించి కృష్ణానది మొదలుకొని కన్యాకుమారి 

వ్యాపించియుండినట్లు చెలియా. 
చున్నది, కాలీకట్టు జామొరిను స్వతం తు శ్రుండయ్యు విజయనగర రాజు = 

లకు వెజచుచుండువా(డు, ఇతని గణనానుసార మప్పు డాసా మ్రూజ్య : 

9 విజయనగరమునుగూర్చి హు 



అబ్దుర్ రహీమ్మీ రా అబ్బుల్ అజీజ్ 
డాని నిత డద్భవ పూర్వ మెన నగర మనియు, నచటిజనులు సువర్తా 

టే నిండియుండి రనియు వ్రాసియున్నా (డు, 

౨. ఇతడు గోలకొండ నేలిన అబుల్ 
హసః. కుతుబ్షా కొలువున నుండిన యోధవత౦'సము, జ రంగ జేబు 

నోలకొండరాజ్యమును నాశనము గాపింప "నీ తెంచి య చేకదినముల 

పర్యంతము దుర్షమును ముట్టడించియుం జను, బయటనుండి యాహోర 

పదార్థము లేవియు లోనికి రా వలను గలుగకపోవుటచేత లోపలి | 
వారును, కటవుకాటకనములవలన బయటివాఠును నానా పృకారము 

లగు బాధలకు లోనై రి, దుక్షమును లో(బజుచుకొనుట కౌరంగజేబు. 

సలిపిన ప, యత్నము. లన్ని యు వ రై లెనవి. అంత నితడు భీదో 

స శత్రువులను అ నిశ్చయించి లంచము లొసంగి 

Bohr దనపక్షమునకు లాగికొ నెను, (పృముఖు 

లందటును విశ్వాసహీనులై కష్ట సమయమునం దమనాయకుని విడ 
నాడి జి "రంగ జేబునొద్దం జేరిరి. కాని వారిలో నొకం డగు 
అబ్దుర్ రజాకు తనస్యామిని వడలీయుండ లేదు, దుర్ష ద్వారములు 

శెబవంబడినతోదచే యీావీరకేసర్  యాపాదమ _స్తకము శరీరమున 
గాయమై నెత్తురు గారుదుండినను చెనుదీయక' పోరాడుచు6 దుదకో 
విధిలేక శతు తృ వులవశేమున( జి క్కైను, కాలాంతరమున నితనిగాయము 
లన్నియు నయమెనవి. ఇెరంగ జేబు రజాకయొక్క_ స్వామిభ క్రి కి 
నతనిగెై భే ర్యమునకును ద్రైసన్నుడ తనకొలువులో నుండు నుని 
కోరెను, ఇత6 డందుల కియ్యకొనక మక్కాయాత్ర, తకం బోవ నిశ్చ 
యిం చుక నెను. ఇందుల కౌరంగజేబు మొదట కాక F tia చివర 
కైన సమతించెను, తరువాత రజాకు మక్యా_యంటే కాలముగడ "పను, 

అబ్బుర్ రహీమ్ మీర్జా — ఇత(డు దబ రాముఖానుని 

కుమారుడు, అక్చరునకు మిగుల విశ్వాసపా త్రు'డై యతనినేనానాయ 
కులలో నొక(డే ప పృఖ్యాతి నొం'బెను, అక్సరు గుజరాతును జయించి 

యచట? దనసుజేదారును నియోగించి యా గ్రాకు చెడలీపోయెను. 
అక్సరు వెడలినతోడేే మహముద్ హునే సెక మిర్థ్యా కాహమిర్హా లను 

వారలు తమసెన్యములతో సజరాతువె దండెత్తి యచటి సుబేదారును 
బాఅ(దోలిరి. ఈమిర్హలు తానే నువం కీకులు. హుమాయూాను దాను 

గోలుపోయిన ఢిల్లీ రాజ్యమును జయిం చుకిొన మరల హీందూసానము 

నకు వచ్చినపుడు వీ రతనితో వచ్చి యిరనిక్సి సాహాయ్య మొనరించి 

యుండిరి. ఇందువలన విరికి రాజసభలో మిగుల సమానము జరగు 

చుండెడిది, వీరీ కంతమాత (తమన సంతుష్టి కలుగ లేదు, "తరువాత ఢిల్లీ 

వడలి తోహిలఖండమునం బ్రవేశించి “యక్కడనుండి యక్సరును 
సాధింపసాగిరి, యల జ రోహీిలఖండమున యాడ దము 

కోరిక చేకూరనందున నాబేశేమును వదలి గుజరాతు వేరరి. అక్నరు 
వీరీని చాజందోలీ గుజరాతులో? దనసుబేదారును నియోగించి పోయెను, 
కాని యక్సరు ఇెడలీపోయినతోడ'నే వీరు మరల సెన్యములను 
గూర్చికొని అనాం. బు బడిరి, జ 1 వింటే రహీంమిర్భాయాధి 

CE 

జకపం డితుండు.. 

౧౭౭ 

పత్యమున సైన్యమును బంపయగా నతం డేతెంచి రాజ ద్రోహులను 

మొదలంట నాళనముచేసి గుజరాతుననుండి మరల '"నేవిధ మెనభయము 

'లేకకండంబే సెను 

© బు ట్ ఆ జీ జ్ న్ ఒకముసల్యానుక వి, భామినీ సులా 

నగు కం, అహమ్మద్ పూకాలమువా6డు, గుల్భచ్తాయందలి “హదు దు దిక్ 

మహముద్ హుసె  సేళేనూ 3 అనునతనిచరిత్ర,మును ల -ఇ- 

నీ" అనునొక గృంథముగ రచించి డానిని సులానున కంకితే 

శ! 

౨, జకెరంగ జేబు సేనాపతులలో, 

జాగీరుదారులలో నొకడు, కవికూడను, Fae అన్నుగృంథము 
నొక Gs రచించెను. 

3, ఇతండు (౧౮౮౦ - -౧౯౦0౮) 

మొరాకో దేశపు సులాను, యూరోపీయనుల అచారవ్యవహార ములందును, 

వారి ల లలన కొలయం దును ఇతేని కక్కు_వనమక ము. అందుచే 

యూరోపియను ఉద్యోగులను నియమించి రాజ్యమును చాగపటలుప 

వలయు నని నిశ్చయించుకొని దానికై చాల ధనము వ్యయపటిభెను, 

కాని యేమియు ఫలితము లేకపోయినది. తనపృజల _నందజిను 

యూారోపియనులడీవితప పద్ధతుల నవలం బింపుండని నిర్భ రధింపజోొచ్చెను. 

తుదకు స్రుజలు విసిగి యతో నిని సింహాసన చృష్టా నొనర్చి యతని 

తమ్ముని రాజుగా. బేసికొనిరి (౧౯౦౭). శరుహాక మరల రాజ్యము 

సంపాదింపవలయు నని అబ్బుల్ అశజీజు కొంతీవజుకు (పృయత్నిం చెను, 

కాని లాభము లేకపోయినది, అటుపై మరణించుదనుక్క పెన్షను దీసి 

కొనుచు టాంజీరునగరమున నే యాండి యతడు జీవితమును. ఐెడలC 

బుచ్చెను, 

ర, ౧౯వ శశాినాంటి ఒకముహ 

మదియప ండితు(డు, ఢిల్లీ యితనినివాససానము, చాల గ్రంథముల రచిం 

చెను, కరానునకు పార్సీభానలో టీక వ్రాసెను, ౧౮౭కవ సంవత్సర 

మున నితే(డు మరణిం చెను, 

UY. అక రుచ కృవ ర్తి కాలము నాటి 

౬, ఇరండు (6౧౮౩౦ - - ౧౮౭౬) 

౧౮౬౧-వ స సంవత్సరములో తన సోదరుండైన అబుల్ మజీదునకుపిమట 
తుర్కీకి సుల్లా నయ్యెను, ౧౮౬౫వ సంవత్సరములో కాకాస్టాంటి 
నోపిల్ నగరమున కలరా మున్నగు వ్యాధులు వ్యాపిం చుట చేతను 
క్ర కటు, హౌర్టిగోవిచా మొదలగు ప్కదేశేయమలందు అల్ల రులు శేయసట 

చేశను et సంవత్సరముల? బ'ఛ్రేరియనులు ఫఘోరహత్యలను 
గావించుట చేతను ఈయన, ప (సృభుత్వము కోభింపదయ్యెను, ౧౮౭౬వ 

సంవత్సరము. మేనెలలో సీంహోసనముననుండి తొలలింపంబడి మలి 

వారముదినములలో ఆత్ర వాత్యవలననో, ఇతరులు చంపించుటచేతన్లో 
ఇతండు | మరణము నొందెను, ఖే కశ న 



౧౭౮ అబుల్ అజీ బ్ _ 

అబ్బుల్ అజీజు 3 ఇబ్న్ నాద్ _-- అరావియా దేశము 

నందలి ఇెజ్జ్ ప్రాంత పుసుల్తాను 5 అబ్జుల్ రసిమాక్ పుత్రు(డు, శ్రే 
Ge 

౧౮౮౦ లో నితయ రియాదానగరమున జననమంచదెను. _ఇతనిపితా 

మహునిమళణానంతర యమున రాజ్యమున నంతఃకలహములు జనింప బహో 

శేయ్కి కూవైటు లనుస్థా నమ:లలో నితనికిం నొంతకాలము కె దీగ 

వక ముారక్ నుండవలసివచె ఇచ్చెను, కన కూవైటు పాలించుచుండెన ే 

ఇబ్న్ సుబాహ యీరాచకై దీలయొడల నను గృహము వహించి విరల 

"కట్టకష్టములును గలుగకుండునట్లు సమ్థానించుటయే కాక ఇబ్న్ 

ఫౌదునకు రాజనీతివివయమున మంచియుప దేశముల నొసంగి యితని 

నందు నిపుణుని గావించెను, ఈమధ్య కాలములో 6 ఇబ్న్ రషీదు అను 

మజీయొకవీరుండు ెజ్ల్ ప్రాంతమును గైకొన సౌదున కతనితోం గల 

హీం పవలసీవచ్చినది, gp కురుష్క్యులతోంగూడ నికనికి నిరంత 

రము వోరాడన సలసివ చచ్చెను, ఈకారణములవలన నిత డింగ్లీ షువారిని 

మంచిచేసికొనియే యుండెను. అంత గొంచె మనుకూల మగుసమ 

యము దొరకినతో డనె శ్ర శృ ౧౯౦౦ లో నితడు =౮౦ మంది 

యోధులను చెంటగొని తాను గోలుపోయిన యిలాకా నాక్రమింప 

యత్నిం చెను, శేవలము ౧) మంది యోధులెనే నెంట నిడికొని 

రా తికాలమున నాకసి కముగ రియాదాను ముటడింప నెదిరించు 
(UU) Pa లు 

వారలు లేనందున నానగరము సులభముగ నితనియధీన మయ్యిను. మండలీ బె ట్ గూడ భయకంపితము చేసెను, ని | మంద యిఫ్ పటణమును ఎక 0౪ 3 ER 
నెజ్ల్ స్వాధీన మై మెనతఠరువాత నితడు కన 6న జక్క_ 6 జే సికొనుటకుం 

నొంత కాలము గడెను, న వాపొబీ లండటు నాకా 

లమున స్టర ముగ నివాస మొనరింప నగరములు గాని గృహములు గాని 

లేక దేశే దృిమరులుగ నుండిరి. “పెద్దెద్దగుం పులుగ 'చేశమం దన్ని 

కడలి? గృుమ్మరుటయే విరలజీవనోపాయము. ఈచదేక ది (దృెమరుల నందజి 

నాయా ప్రదేశములలో నిలిపి సిరజీవనులను గావించి కునే జాతి 

భావము BAER యితనిముఖ్యసంకల్బ ము తేదరము ముందుగ 

వీరలకు దృవ్య మొసంగియు, ననేకప్రబేళశమలలో మసీదులను గట్టిం 
చియు6 గ్రృమముగ వీరిసంచారస్వఫావమును మానెను. సౌదుయొక్క_ 

యీజాతిని రాణ ప్రయత్నములవలన Ao కేంద్రము 'లేర్చడినవి, 

వాహీలీ లీంచుక యోగ్యత సంపాదించినతోడనే వారలకు శ సా జ్ 1 
(ప్రుము లొసంగి సైన్యములో, జేర్చి వారిని యోధులను గావించెను, 
ఈ పుకారముగం దయానైన మైన్యమును చెంటంొని యిత. డాకస్తిక 

ముగ పర్షి యాసమ్ముద్భ తీరమందలి హాసా ప్రాంతమును ముట్టడించి 
తనే. కశత్తీప్, టు లను నగరములను హ్య్యధీనము చేసికొనెను, 

ఈకాలమున నరేబియాలోని యచేకపాంతములు తుర్కీ_కి జెంది 

యుండెను, కాని తుర్కీవారు మహాసంగ్రామమన మానిగియాండు 
టచే వారిస్థానము లన్ని యు నితకులపా లయినవి, ముఖ్యముగ ఇబ్బొ 

| పొదు. దోరకినయవకాశమును జేఠనుండి పోనియ్య లేదు, _ అనంతర 

డ్ మిత (డు జూబాల్ పామా రను ఊఉ క్తర ప్రాంతమును జయింసప6 బలు 

 మాజు యత్నించెమ గాని. కోరిక సఫలము కా లేదు. 

సంత స ప్రై మరల పామారుబ 

శ్రీః శ్చ శతాబ్దియందలివాండు ; “ శారీఖ్_ఇ-_మహమూద్ హాహీ * అతన 

౧౯౧౬-వ wo నికడు మరల శాంన్లేయంతో సంధి ' భామినీసుల్లా నగు ఛెండనమవానుద్ యొక్క చరి తము వ్రాసెను, 

అబ్జులే క రన్ 

శాఏించుకొనెను, ఇదేసమయమున హమాదాొద్ పొంత పాలకు డగు 

వానేకా ఇబ్బొ అలీయను వేటొక వీరండుగూడ నింగ్లీ షువారీతో 

మంచిగ నుండి తనసితిని క ట్టుదిట్టపటుచుకొను చుండ కన కది సరీ 

పడలేదు. ఏక నాయకీ త్వ'మే అరాబి మూకు లాభకారి. బహునాయక 

త్రము కాదు, ఆంగిలేయులుమ్మా లేము బహునాయకల్వే మ పేశీం 

చిర, అందువలన వారికి లాభము, ఖురానగర బ్రా పాంతములోని జనులు 

హెజాజ్ పాలకుని తిరస్కరించి సరీఫ్ ఖాలీద్ ఇబ్బ్నాలువాయి యను 

| నతనిని దమకు నాయకునిగ నేర్చణంచుకొని ఇబ్బ్నూ సౌదును దోడ్సడ 

నడిగిరి. ఇత నిసాహాయ్యమువలన హానేను తిరుగంబాటు చేసినవారి 

సోడింపంజాలక ఆంగ లేయులతో మొజపెట్టుకొ చెను. భేదోపాయము 

నభిలపించునట్లి యాం గేయులు Crys పహాసేనున కనుకూల 

మెనట్లు దీర్పుచెప్పి ఖురానగర ప్రాంతము నతేని కొసంగు మనియు, 

నితనికీ విరుద్దముగ haan నాచరింపవల దనియార గా దని యట్లు 

చేసినం దమ కసంత్ఫ్భే ప్రి పీ గలుగు ననియు నించుక బెదరించిరి. 

సౌదుమ్మాత్స్ మోనియమములను లక్ష్యుముచేసి ననట్లు కాన్సింపను. ఖుంకా 

(ప్రజలు మరలం దిరుగంబాటు చేయ వారీ నడంచుబకై హసేకా 

తనకండవకుమారు(శు అబ్దుల్లానాయకత్వేమునC గాంత సైన్య మిచ్చి 

పంప ఇబ్న్ సౌదు ఆంగ్లేయులహెచ్చరికను గణింపక తేననేనను బంపి 

వై రిదళమును తురా బాపట్టణమునొద్ద నోడించి మక్కానగరసమిప 

కాని 

యటనుండి wae బోవక్క లో నిముభ్యో ద్దేకము జాభాల్ పా 

మారును జయింపవలె నని యగుటచే నితండు పెయిప్ పట్టణముతో 

దండె త్రిపోయెను. ఈప పర్యాయమును 

ద్వరగ స్వాధీనము కాలేదు. కాని నిరంతర ప సృయత్నము లొనరిం చి 

తుద కాదేశమును జయించెను. అక్కడి పృముఖులు ఇబ్బామితౌబ్ , 

మహముద్ ఇబ్బోతేలాబ్లు సౌదుయొక్క_ యాధి పత్యేము నొప్పికొనిరి. 

తరువాత హాబాజ్ మోంద శ్రీ స, ౧౯౨౦-వ సంపత్సరమున 

దండే త్తి షరతుల మన హాబాజ్ నేనాని నోడించీ మకా. 

మోందె కేగి కీ ee EY 
౧౯౨౬-వ సంవత్సర మున నిత. డరాబియాపాలకు6 డై నట్లు ముఖ్య 

స, ౧౯౨౫౪ న దానినిగూన వాదించెను, 

రాజ్యముల స్వీక రిం పయ టెను, ఇత డక్యంత స్త్రీ నీ,లోలుఫుండు, గత 

నికి''౧౨ఎ( మంది భార్యలు, 

_అబ్బల్ కరీమ్ బా ౧౮౩౦) మావ సట మధ్య 

ఆసియా ప నుండిన చరిత్ర, కారుండు, 

అఫ్ గాకస్తానము, తుర్కి స్తానముల దేశ-దరి be త్రములను గ్రా నెను. వీనికి 
లో 

కోకా లాం గలవు, 

౨. సీం ధుచేళనివాసి, ౧౫4 ఎవ 

లా రు 

ఇతడు ! 



_అబ్లుల్ కా 

3. ౧౯ావ క తాబ్దియం దలీ ఒక 
మహమదీయ పండితుంశు. * తారీఖ్. -ఇ-అహమ్షన్ * “ ముహోారబ్- 
ఇ-కాబు-ఓ-కంథహార్ ?, 6 తారీఖ్ _ఇ_పం జాబ్... తుహాపతే క లీల్ 

అహభాబ్ ) (ఈ మూ6డవది సీక్కు_యుద్దము నకు సంబంధించిన 

(గ్రంథము. అనునవి యితండు రచించిన గ గ్రంథములలో బథౌన 
వముయినవి, 

ళో, నాదిర్ పా ఆసానమున నుండిన 

యొకపండితు(డు. “ బమూకొ-ఇ-బాకీ ’ యను పేర నితడు నాదిర్ 

పా చరి త్ర,మును రచించెను, 

౫. అఫ్ గాకొదేళనివాసి, ఖాజ 

హాకా లోడీయను గ హమునకు( చాతుండో కాలము గడప్రచు aS 
నతడు చనిపోయి నపిమ్మట విజా పుర రాజ్యము జేరి తతా లమునC 

చాలకపం _డెన ఆదిల్ పాహాచేత మిరాజ్ , దమీణమహారా స్వ న్య్ర, దేశము, 

కొంకణము మున్నగు పృతినిధిగ క్ అుపం 
బడెను, పశ్చిమ భెగమునకు రాజ పృ తినిధిగ 

నుండినకాలమున పన్తాలానూంద దండెత్తిపోవ విజాప్రరపుదొరతన 

మువా రితని కా. నొసణిగి, తదనుసార మితంయు ప నాలాను ముట్ట 

డించెను. ఆ సమయమున శివాజీచే నితని చెదిరింపంబంపయబడిన సృతాప 

పా వ్రాంతములకు రాజ ప 

అంతకబూర్వయు 

రావుగూజరు పన్హాలాచుట్టు పృక్కల నున్న యిలాకాను ధ్వంసము 
గావింప కరీము వివకులడై మజటీకొంత సె న విజా 

ఫురమునకు6 బోయెను, అబ్బుల్ కరీమును జంపకుండ వదలినందులకు 

శివాజీ ద, తపరావుమోంచ నత్యంతకుపికుండు కాంగా నితండును 

మిగుల రోసుమూని దొరకినమట్టునకు సైన్యమును వెంటంాని భెరంగా 

బాదు ఇలాకాలను నాశనము చేయుచు బీరొరు సరిహద్దులపర్యంత 

మేయగి యా చుట్టుప [్రక్కాలనుగూడ విధం సము జెచాను. ఇంతలో 

అబ్బుల్ కరీము కం ని ని న్యమును బ్ర, బోగుచేసికొని పన్గాలా 

ప్ర వేశించునప్పటికి బ,తౌపరావుగూడ మరలివచ్చెను. ఇతండు 

మొదట శివాజీవలన మాట పడియుండినందున ముందువెనుక లరయక 

నుహమ్మదీయులమధ్య( (బ్ర బృ వేళించి భికరముగం బోరి యాద్ధరంగమందే 
వీరగతిని బొంెను. EE తెలిసినతోడచే మహారా ములు 
పరుగిడంబా 'చ్చిరి. కాని యింతలో హసాజీమో హౌ టన వేత 

ముహారా న విరండు ౫౦౦౦ల సెన్యముతో వచ్చి పరుగిడుచున్న 

తు. బురికొ ల్పి యుద్ధ మొనరింప అబ్బుల్కరీము మరల 

విజాపుర మున కేవలసినవా( డోయ్యెను. re 

రమే యితడు మిరాజ్, కొంకణము ముదలగన దేశములకు రాజ 

ప్రతినిధి యయ్యును. 

రాజపోపహకుండుగ నియమింప6ంబడియెను. ఖావజ్ ఖాను తన స్థాన 

మును దృథపజుచుకొన నెంచి మ మొగలాయి రాజప్రతి 

నికి యగు బహదూరుఖానుతో రాయబారములు సలీపి యతని శెండవ 

కుమారునకు. దనకూంతు నిచ్చి పెండ్లి చేయుటయే కాక గతించిన 
ఆదిల్ పాహకూ(తుర్న పాదుషపాబీబీని, చక్కవర్తికొడుకులలో నొకని 

ధొఖా౯-అ జుల్ ఖాదర్ 

ఖావజ్ ఖాకొ అనుపేరుగల అబిసీనియానివాస్సీ ' 

౧ల౦|౯ా 

కిచ్చి వివాహా మొనరిం చెద నని వాగ్రానము6 జేసెను. ఈలాగున వీ 
రితువురకు ను సం బంధ బాంధవ్యములం నృథము లగుట6 బరికించి కరీము 
ద్వేవగ్క గృ స్తు డయ్యెను, ఈర్ష్యా గస్తు. డస కరీ మొొకదినమున 
విశ్వాస వెంసంగ కా రావించి మాటలాడుచు నాకనీ క 
ముగ నతనిని గడ డతేశ్చిను. ఈసమాబారము ప 
చెలిసినవెంటునే యతండును మిగుల రోపు మూని కోగముైపె నెత్తి 
వచ్చెను గాని ది లేర్ ఖాను మాధ్యస్థ్యము వహించి యతండును అఫ్ 
గానుదేశవాసి యగటవలనం శ; కేమియు నష్టము రాకుండు 
లాగున వా రిద్గణికును సంధి గావించెను. ప. కొంత కాలము 
నకు బహదూారుఖాను | శివాజీ గోలకొండచా యకుండు అబుల్ హునసేను 
పీత మువ్వురు నేకీభివింప దిలేర్ఖాను, కరీము - వీ రిద్దఅంను గలస్సీ 
గోలకొండను ముట్టడం దిరి. కాని లాభము కలుగ దయ్యెను, ఈ 'సమ 
యమంటే కోరీయ రోగ స్తురడె కృమముగ వృద్దికాంగా సన్ని. 
స్కృయత్న ము లొనరించినవు జు. లగుటవలన మరణించెను. 

అబుల్ కౌఫ్ఖా[౯, _ సావనూరురాజవంశీకండు, 
శీ స్క ౧౬౮౬-వ సంవత్చిరమున విజా పురము శీణించినతేరువాత 
నంతవబకును వారికొలునవులో నున్న యితడు మొగలాయి-చ (క్ర్వ ర్చి 
కొలువులో 6 (బి, వేశించెను, ఇత నికి ది'లేర్ ఖాకబహమార్ దిశేరొజు 
గను basa లభించుటయ కాక చాంకీ ప్రర ము, ఆజము నగరము, 
తోరగల్లులోని ౨౨ మహలులయిలాకా . దొరశకినవి, మొల్టుమొదట 

' నితడు ree రాజధానిగ6 జేసీకొనెను, కాని జన 'రనవాల్తీ 
యను గ్రామము.నోద్ద( _బ్ఞాకృతికద్భళ్య itt నుండుట. 
యవలోకించి యక్క్_డ నొక నగరమును గట్టిం చెను, ఆనగరము శ్రావణ 
మాసమున ge ౦ప6బణుటవలన శ్రావణూ రని “పీకు గాంచి కోను 
ముగ సావనూరుగ మామొను, త 

“7 అబుల్ ఖాదర్ , అమార్ (౧౮౦: ౮౧౮౩) 
౧; Fe దేశములోని యొక దేశభ కుడు. ఇతండు ఫ్రెంచి 
వారీతో మత యుద్ధమును జేయుటకె తన దేకీయులను బురికొ్ట్స్రచు 

౧౮౩ 3౩-వ “సంవత్సరములో ఓరాన్వద్ద యుద్ధము మొదలు స్థెస్తాను. 

ఇతండు శ ంచివారితో స సంధి చేసికొన్న రరుపిక అ నొప్పు 

N= (౧౮౩౪); కాని సంటనే మరల యుద్దము ప్రారం 

భము కాయా అబుల్ ఖాదరు చజురాకో దేశమునళు( ఎ న 

(౧౮౮౩). ఇరే(డు ౧౮౪౮ ౭-లో డీలా మొరిసీ క యను ను ఫ్కేంచినేనా 

నాయకు నము వశుడె టూలోనునకు 

సంవత్సరమున లూయీ సెపోలీయనుచే విడిచి పెట్టబకుటయె కాక 

౧౮౯౬౨-వ "సంవత్సరమున లకు ఫ్రాంకుల స బడసీ 

తుట్టతుదకు ఊడెనూస్క.సు పట్టణమున నివసీంచుచుండి లేత్త శాన, 

మునుగహూర్చి కొన్నిగ, గ ంథమలను విరచించెను. 

రాం అబ్బుల్ ఖాదర్. 

యితని వూర మైనెపేరు (౧౦౭౮ - ౧౧౬౬) 

పంపంబడియెను. ౧౮)ఎ/౨-వ 



౧౮౦ 

'దేళములో గలాన్పరగణాలో జని నించిన యొక మహమ్షదీయ సాధువు. 
ఇతండు బాగ్దాద్ ప ట్రణమున లం ల! నొం'బెను, ఇతండు మహమదీయ 
న్యాయకాప్రుయససారక్చియ, మైన ఛగవద్ధర కృమనగూర్చియ 
(గ్రంథములను వా చె, నెను, 

గిలానీ పృ క్యేకముగ నొకనుతమును సాపించెను, దీనికి 
6 ఖాదిరీయ? మత మని పఫీరు, ట్రై పోరీ అల్లీరియా, మొరాకో 
ప్రాంతముల నీముతమువారు ఇవ పన్నారు. దీనిలో మరల 
'నెన్ని యో యంత శాఖలు కలవు, ఖాదిరీయమతము నవలంబించు 
పార్కు ఎన్నియో శాఖలవారు హిందూ బేశమునంగహాడ నున్నారు, 

' ఈఖాదిరీయమతముననుండి పుట్టి పెరిణినవానిలో అకృరీయమత 
మొకటి, మన దేశమునంగల ఫాదరీయులలోే నీయక్సరీయు లోొకరు. 

వె, సజరాతులాోని ఘేయాజుద్దిక్ 
నవాబుకుమారుండు,. ఘియాజుద్దీను సింహాసన మెక్కి ననాండు అబ్దుల్ 
ఖా దరునకు యావరాజ్యము నొసంగ ననీరుద్దీక్లా అను బిరుదము నిచ్చెను. 
అబ్దుల్ ఖాదరు దురార్లుండో లేం ట్రే క్రి విస మిచ్చి చంపీ కః క, ౧౫౦౦ 
సంవత్సరమున ఈ నాం ని సింహాసన మెక్కాన. అటు మెని 
ల్పౌగుడ్కు వ్యభిచారము మున్నగు న్య సనములలో ముని యితడు 
క జీవితము నంతను వానికే యర్సించుకొొనెను. భోగవిలాసములయం 
దితనికిం గలయా'స శీచ సుందరము లగు భవనములను గట్టించుటయం 
దెత నికి మక్కువ యుండెడిది, ఈ కారణమున నందందు. 
యందము గల భవనముల నితడు కట్టం చెను, 

లక్నో నివాస్ యగు నొక 
ముసల్గానుపండితుండు. ౧౮-_వ ఆం రషీదుద్దీను రచించిన 
ed ఉత్ -తవారిఖ్ ” అనుగ గృంథమునందలి 6 పతంజలి ? యనం 
పిడుభాగమును పరి రి యకాభానరోనికి భాషాంతరీకరించెను, ఉతర 
హై ందూసానమునందలి గొప్పగొప్ప. గృుంథములలో నిది యొకటి, 
gr 3 ప్రాచీనరాజుల, చరి శ్రే 

c స అబ్దుల్ ఖాదరునకుం న ఎట రజక |. 

అబ్బల్ఖాదర్ ఐడౌని, పేక్. — ఇతండు ia 
“కర్మం. అరన్బీపారసీపండికుండు ; ' సంస్కృృతమనుగూడం ఉక నెజిటయుం డెను త 0 డ్రె పను ఇత 6డు సం స్మృతమున ais Nene Pe నో రెండు పర్వములను 

రీ సాప్యూశి నికి భాపాంతరీకరించెను, అరబ్బీ భానలోేని "పెక్కు 

వే 
డ్డ న స 

స i న న! 

న. WED పేరా) __ సావనూర మ... కం ఖానునిద కీఫుత్రు, త్రు,ండు, log టిష ప్పునక 

సతి నం'బెను. ఇతని కవిత్వసం బంధమైనశే పేరు కఖ్టూద్రర్ర ౨ 

గాన్ని 

సంధి చేసిక్రానిరెను, 

శాక్యమునిచరి తృ త యు 

Semen పార సీలోనికి భాసాం తరీకరిం చెను. కారీ రబేశచరి త్రము. 
et iy గ్రైహామగ వ్రాసెను, ఇతండు క బదౌ? అన్న గ్రావషున | 

అబ్దుల్ ఖాదర్ బదౌని_ అబ్బుల్ మలిక్ 

వెజచి తనరాజధానిని వదలి మహా రా స్ర్రులరాజధానిలో జీవనము 
వేయసాగాను. ఇతని. కిద్దజు జెరస సప్రుత్రు తులు. వారిలో జ్యేష్టకుమా 
రుడు శ్రీరంగపట్టణమున కేగి మరల ia, అందువలన హకీం 
ఖాను తన రెండవకుమారున్సి హు నేక మియాను పునహాయందలీ తన 
పెన నునకు హక్కుుదారుగం జేసి ద _క్తపుత్రు,ని షేర్ ఖానుని సావ 
నూరీకిం బం పెను. శ్ర్రీరంగపట్టణమును స్వాధీనము చేసికొని జనరల్ 
వెలన్లీ యామార్లమున వచ్చుచు సావనూరను “షేర్ ఖానునికోటుంబము 
క basa se యవలోకించి స సంవత్సర మునకు రలరలాం౦౦ల 
రూప్యము లాదాయము రాంగల ౨౮ ఛ్ర్యానుముల నితనియధీనము 
గావించెను, ఇతనిసంతతివార లిష ననుభవిం చు 
చున్నారు. 

అ బుల్ జ లిల్ ౧౮ శతాబ్దులనా6టి జక 
గా పృముసామదీయపండితు(డు, కవి రాజ్యకం తృ త్ర కుడు, అయోధ్య 
రాష్ట్రములోని బిల్ గ్రాం ఇతనియూరు. ౧౬౯-వ సంవత్సరమున 
నితడు చారంగణేబుకా లువులోం జేశెను, అతేనియాస్థానమునం 
గొంతేకాలము పనిచేసి, తరువాత ఖాదుపాయాజ్ఞ ననుసరించి సింధు 
దేశము నకం బోయొను, తఠకువాత మరల నావశ్యకములె న రాజ్యవ్యవ 
హోరముల జక (బజుచుటకై యత ౭డు ఢిలీ కి రప్పింపంబ డెను. ఢిల్లీ లాగే 
వ్యపహోర మంతయు ముగిసినతరువాత అబ్దుల్ జలీలు కార్య నిర్వహ 
ఇమునం ఆజావీనసామర బ్థమునకై ఫాదుషా చాల సంతీసించ్చి యతనిని 
గొప్ప సమాన మొనర్చి సింధుదేశమునకు రాజ ప ప్రతినిధిగ నియమిం'చెను, 

అబ్బుల్ నుజీద్ (౧౮౨౨ _ - ౧౮౬౧) ౧ 
పాం తనతం డ్రి యన రెండవ నుహమృదునకప పమట సింహో 
సన మెక్కె_ను పు ౧౮రో౧ లో ఈజిప్టు మునామద్ అలీతో 

ఇతడు ౧౮9౯వ సంవత్సర మాలే తన 
తం డ్రివలెచే మతభేనము లేకుండ తన (పృభుత్వములో జేరిన యెల్ల 
ర్రజుయిక్క నొత్తును మనుష్యునియొక్క్ల_ హక్కులను we 
ట్రిసంస్క_రణములను గావించెను, ౧౫౫౩ -వ సంవత్సరములో : 
Seis కో లెడు హక్రష్ణ్లల నుల ల ౦ఘీంచెను, అందువలన (క్రిమి 
యాయుద్ధము జరసట సంభవిం'చెను, ఇతండు రన రాజ్యములో ( 
చెక్కు. విధములయిన సం సా్కార ములను జే సెను, 

ప్పటికి నీయిలాకాల 

— (రిం 

ఇత డు 

౨, పాజహానుకాలయనాంటి పార _ 
ర్ల క్ట కపండితుండు. 6 పాజహాక్షా _ నావా ) యనుశే పేర నాచ క్రవ రి 
చరి తె (త్రామును రా సెను, 

_ అబ్బల్మలిక్_. ఆలా - బమ్తియాదొఖలీఫాలలో. 1 నొకడు, 

లలో భిన్న భిన్న ముగ నుండిన మహమృదీయరాజ్యాంగము నొక్క 
పృకార మెనడానీగ నొనరించి దృథముచేసిను, ఇతనికి వోదీతులనీ 
పీలునయుడు ముసల్లానుల సంప్ర దాయములవిమయములలో. మంచి. 

నొప్పరాజనీతికళలుండు, ఖలీఫాయధీనమం దున్నను భీన్న భిన్న దేశము "Fiat 



అబ్దుల్ మాలి 

జ్ఞానము గలదు, హాజ్జా యనువేఖోొక రాజనీతిజ్ఞుని లా 
నితనికి " వొరకినది. “అతనితో డ్వాటువలన ముసలానురాజ్యము నితయ 
డమిత బలీస్ట. .' మైనదానిగ6 జేసెను, వేర్వేటు దేశములలో వివిధభాన 
లతో 'భీన్ను లస రాజ్యాధికారులమాలము న జర పంబడుచువచ్చిన 

Sd wa నస్మంలి నర బ్బీ యధి కారులయధీనము చేసి యరల్సీ 

భామచే రాజభావ గావించెను. మటియు నాజేములలో. బరీవర్త 
నము 'సలీపియు6, బ్ర (ాహహొాలయములని రాణముం జేసిము నేక 

విధముల లోకోప aie మొనరించెను, వ SRN మహమదియ 
(గ్ర్రీలదశ యిప్పటివ లె. గాక మంచిసితిలో నుండియుం జెను, తల 
న్వేచ్భగలిగ తమ కపరాధ మొనరించుభ ర్తల వినీతుల( జేయునది 
కారము గలిగియుండిరి, 

అ బం ల్ మూ రిక్ __ అండలూషియా రాజధాని యగు 

శేహ్వాలునగరమన జని న్మించిన విఖ్యాతుం డగు నొకవై వైద్యు(డు. ఇతని 
తొతతం డు కీజనటన గొప్పవైద్యులు. ౧౧- వశ తొట్టి తుదెరోజు 

లలో రిలే పు ట్రైను, అబ్లుల్ మాలిక్ ౧౩౫ ఏండ్ల కాలము జీవించే 

నని చెప ప్పుదురు. రమా రోపియను లితనిని అహ్వాంరోూర్ అని పిలు 

తురు, ఇత డెన్నియో వైద్య గృంథములను చ్రౌ సెను. వానిలో నెల్ల 
ముఖ్య మయినది 6 తయస్ఫూర్ ఫీల్ ముదావాత్ వత్ తద్చీర్ * అను 
నది, ల్యాటిక ఫభాపలలోని 

ల్వాటికా అనువాద మిప్పటికి చాల wT బోందినదీ, 

ఇది హ్ బూ 

అబ్బు ల్ చూమీకొ --- కాస్పీయక్ సముద్ర, మునకుం 
మార్చుగ hn. తుర్కీ_సౌననుందు నివాసము చేయు 6 ఉజ్ చేసి 
లను సున్నీ మసల్హానులనాయకు(డు. 

అబ్బుల్ రషీద్ మిర్ ఆ ఢిల్లీ చకృవ్తి యగు పాజ 

హానుకాలమందలి పారనీకపండికుండు. ఇతడు పారసీకకోళ మును, అర బ్బీకోశమును బ్రా సెను “ఫరొనాంగొ-ఇ-రషీ ది అను పార కీ ర్ల 

కోసమును ' బంగాళమునందలి ఏషియాటిక్ సావైటీవా రచ్చొ త్తీంచిరి. 

_ అబ్బుల్ రహిమాక్ __ ౧. 
యొక 'సరదారు.. ఇతండు టొలౌజుఅను ప్ర దేశమున యుద్ధము వేసె 

(2౨౧). ఇతందు 23౨-వ సంవత్సరమున అక ast 

దండయాత్ర, వెడలి బోర్హోనగరమును కొల్ల గొట్ట బర్షండివబికును ? దళ 

మును _ ధ్యంసము చేయుచుం బోయెను, 43౨వ సంవత్సరమున 
శ్రైంచివారినేనాపతియైన చార్లెసు మార్జెల్ అనువానితో చేడ్డురో జులు 

యుద్ధము 3 చేసీ మరణము నెం బెను. 

అశేబియా దేశములోని 

౨, కార్లోవా పరిపాలనకు 
చేసిన ఒమియాద్వంకష్టాపక డైన యితడు (౭3౧- ౭౮౭) 

ఊమాస్క_ సునగరమున జన్మింెను, ఇతండు టిరిని సువజకును ఐబీరి 
యనుద్వీపకల్పమును_ జా నిరంతరము. యుద్ధము. చేయుట 
en జీవితే మును గడప ఈ 

కొ_అబ్బుల్ సమ ధా ౯ 

కనువదెంపంబడినది, 

| చరిత (లృీమును రచింపలా నయ్యది లాటిన్ ౩ 

౧౮౧ 

3, ఇతడు (౭౮౪౮ ఆ 
౫౨) కార్లోవాను పరిపాలించిన ఒమియాద్ వంశ సులలో నాలుగవ 
వా(డ్కు మొదటి అల్ హశీముయొక్క. | కుమారు(డున్కు అతనికి ఏ 
సింహాసన 'మెక్కినవాండు నై యుండెను (౮౧౨౫౨). ఇతని br 
తయ రాజ్యములో. జరగినయల ర రులవలనను, గాం చివారీతోను, 
బాగాదునగర పు ఖలీఫాతోను జరగినయుద్ధమలవలనను సంత. heals 
బెం దెను, 

ఈ, స్పెయినుదేశమును బరి 
పాలీంచిన SD కంక నులక నితడు (౯౧౨ - F౬౬౧) 
ఎనిమిదవవా దు, ఇతండు ౯౧ూ౮-వ సంవత్సరములో రౌ "సవ 
రాజకుమారులు నులియోకొ నవాళె పృభువులును నగు oa 
అల్ఫాంజో సాంచోలతో ము చేసీ వారల నోడించెను. ౯ొల9ి ౯వ 
సంవత్సరమున లీయోకాప ప్రభు వైన రెండవ రామిరోతో యుదము 
చేసి యోడిపోయెను, అ జో మరణానంతరము నింహోసన 
శ ముం దేన మొదటి సాంచో ప (ప్రభువును సింహాసన మెక్కి_ంచుటకె 
సొహాయ్యము చేసె జతలో మసామృదీయులక్షు 
వై కమత్యమును When విశేవముగాం బ ద్ర, యత్నము చేసెను, 
ఒమియాద్ వంశమునందు నీతండు మికి,_లీ గా ప్పవా(డు, 

౫. పెపావరు నగర వాస్సీ 
యగునొకకవి, ఇతనికీ ర్ర లోకవిఖ్యాతము, మిగుల సరసము, నుత్నాహ ఫూరితీము నగు నితనికవిత్వము రసపకుపాతులగు పండితులకును, రణ 
రంగమున విహరించుయోధులకును సమానాదరషాత్ర "వ మె మొప 
చుండును, "పెపావరుదగ్గజు నిత నిజన స ముగు హజార్ ఖాకా గ్రామ 
మునకు బోవుచారిలో నితనిస సమాధి సీ ర్మెంప(బడియున్న ది. 

వ అబ్దుల్ రహి మాక|ఖాకో (౧౮౩౦-౧౯౦౧) ___ 
ఇతడు అఫ్ గానిస్తానమునకు అమిరుగ : ల నుం డేను, తేన ప్కుభుత్వమును 
బలపయిచుటకును సరిహద్దులను స్థీరప జుచుటకును జనులసాం ఘీకనీ తుల 

నభివృద్ధిపజిచుటకోను అనల్పమైన్ కృషి చేస సను. ఇతీనితయవాత “త 
న్ య హబీబుల్లాఖాను అమో రయ్యెను రాకా! అఫ్ గాని 
సానము), 

అభబ్ధంల్ ల్లతీ తక్ అల్ ఛా గా ది (౧౧౭౨-౧౨౩౧) 
ఇతండు చాగ్గాదునగరమున జని నించిన యొకమహముదీయ పండి 
తుండు, ఇతడు త త్త్వశా్రమను, వై ద్యశ్యాస్త్రమును పఠించి 
న్ా కరో డెమాస స్క_సు నగరములలో బోధించెను, ఇతడు ఈజిస్తుదేళ 

ఢ్రాంచ్, యింగ్లీ షు భామల 
Be భాపాంతరీకరింప(బడియొను, 

p 
అబ్లుల్ నమ ధ్ధా౯. స్ట - ఇతనితండడ్రి, సమర్క_ండ్ దేశ. 

న. ల జి బుర్లను, జొరంగజేబు కాలమందు, ఈతనికి 
| ౬౦౦ .మకొసబ్ దొరీయు, తడువాత ౧౫౦౦ మన్సబ్డారీయు, 



వదలి ఫునహానగర మునక( జేర మహారా ష్య 
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ఖాజక అనుపదవియు( పంచెను. జహాంగీర్ కాలమం దితండు 

౨౩౦౦౦ మన్ సబ్దా ర య్యెను, ఆరీజంగ్ అను పదవిని బడెను. 

ఫరుక్ సియాల్ కాలమున నీత6ండు లాహోరునకు గవర్న రయ్యెను, 
పికు్మ_ల నోడించి వారిగురువై స బాంచా అనువానిని చచెజంబె ట్రైను, 

మహముద్ సా కాలమున నితడు ములానునకు రా జయ్యెను, ass. 

ఈ -ద్దెలా” అను దబిరుదమును వహించెను. 

నాదరొ హాహా దాడికాలములో మృతు( డయ్యెను. ఇతని కుమారుడు 

న, 

జరిఖేయా ఖాను లాపోోరునకు సుబేదారుగా మండెను, ఇతిని | 
తం డె, శ్ర ఖాజా అబ్దుల్. కరీమ్, 

షేక్ (౧౧-౧౬౪౨) ఆక గొప్ప 

మహమదీయవిద్య్వాంసు౭డు. చరి (తీయు మతము 

తేములు, యాత్ర, లు మొదలై ou విపషయముల్నపె నూబుకం కు 
నెక్కుడు గృ గ టో వ్రాసీనవాండు. ఇతనిగోరి శిల్లీ పట్టణమందు 

గలదు, కం భగవద్భృప్తెసేణాం బూజించెదరు.. కం డ్రిశే 

ఉద్దికా చేఖ్ నూరు ఉల్లల్. 

అబ్రుహాక్, 

నూఫీ సీడాం 
థి 

పేరు సాఫీ 
ల (= 

అబ్బు ల్ హ క్రీ ంఖ్రా క్,  --ఇకండు సావనూరునవాబు, 
ఇత నిజనకుని పేరు మజీద్ ఖాను, మజీద్ ఖానుయొక్క_ పూర్వు లంద 
టును నిజామునకు లోంబడియుండి శాంతిప్రూర్యక ముగ రాజ్య మేలు 
చు వచ్చిరి. కాని మజీద్ ఖాను నిజాముఫర్తానా వాందకయ్ సింహాసన 
'మెక్కినకారణమున వా రిద్దజిక్రును విరోధము గలిగెను, తన దేశమున 
గొంత భాగ మిచ్చి మహారాషు వ్రులతో మైత్రి చేసికొని యితడు 

నిజాము చెదిరించెను, ఈవై రయ్ యితే నికొడుకగు హకీం ఖాను నకు6 
గూడ సం కృమిం చెను, whan రాజ్యమున శతెంచినతోడచే 

యితని కన్నివైపు సుల శ శత్రువులతో బోరాడవలసీవచ్చెను. నిజాము 
చెదిరీం చునిమి త్రము ప టట కొంత భాగమును మహోరా సుల 
కిచ్చి వారితో సంధి గావించుకొ నెను, మహారా స్త్ర లసాయమ ననే 
యిక(డు హెదరాలీనిగాడ నొక పర్యాయ 'మెదిరించి పొజు(దో లెను, 
 యుద్ధానంతేరము మహారా చలు చెడలీపోయినతోడే “హిదరు 
మరల నితనిచేళ్టముమో(ద a త్రీ దక్షీణ శొంతముల జయించెను, 
కాని యీసందర్శ మున వ్ రిద్దజుకును పరస్పర సంబంధ శాంధవ్యమలు 
చేకూర మెత్రి కలిగినది. ఈమై త్తి హెడరు. జీవించియుండినంత 
కాలము వనీరముగ"నే యుండు 1 కాని 
టిప్పుతో మరల యథావూర్వ మయ్యెను. అంత నితండు సావనూరు 

లోౌసంగు ౧౦౪ 000 ల 

స మానికవృ త్తి తివలన జీవనము గడపుచు 
_ ములో గాలధర్మము నంచెను, 

-* ౯ 

Va WH ss 

ee న 

ఇతండు ౧౭౩౯ లో | 

డన జ *రంగజేబు గోలకొొండమోందికి రంప మునకు! 
యతనిమర ణానంతరము 

| సంతానము లేదు, ముస్తరు కూతులు, తీ ఫు ౧౭౯౫వ కనా ల, 

 అబ్జుల్ హమీదొల కు వై ఇతడు. (౧౭౨౫ _ 

కం) -కుట్కీసక్తామ ; మూండవ అవాముదు కుమారు(డుం, శౌర్ధన 

అబ్దుల్ వ వాక్ _అబ్బుల్లా కుతుబ్ కావా 

అహమదు అను పేరుతో తేన సోదరు డైన ము_స్తఫాకు పీమట తుర్కీ_ 
సింహాసన మలంకరించి సులా నయ్యెను, ఇతని ప వ భుత్వకాలములో 

రవ్యునులకును కురుమ్ము_లకును. యుద్ధములు జరగి రవ్యనులకు. జయము 

లఫ్సీం చెను, 

౨. ఇతండు (౧౮౮౨ - ౧౯౦౯) 

అబ్బుల్ మజీదునకు పు ప ట్ల (డు, తన సోదరుండును, వెళ్తివాండును నగు 

మురొదునకు పమ తుర్కీసీంహాసన మధిష్టించి సుల్తాన ౧౯౦౯-వ 

సంవళ్ళేరములో | వీంహాసనముననుండి తొలలింపణబడియెను. ఈతని 

చుళుత్వకాలములో జరగిన ముఖ్య విపాయములు : సర్వియాతో 

యాద్ధము (౧౮౭౬) రష్యాతో యుద్ధము (౧౮౭౭-౭౮ 
అర నియాలో ఘూోర కృత్యములు జరగుట, గ్లాడ్ ప్ర న్ ప పృభువుచ 

ఘాతుకు లని దూ ఏంప(బశుట్క కృీటులో ఆల ర రుల్ఫు గ్ర్సుతో 

యుద్ధము (౧౮౯౭౫ ౧౯౦౮-వ సంవత్సరములో కదమృ కా స్ట్ర 

న్ రాజకీ యసంస్కా_రయులై తరుణకురుష్కులు సహ (పభుత్వము 

“నెదుర్కొ నుట, సంవత్సెారములో డ దేశీయమహాజన సభ 
యేర్చడి సుల్తాను దుష్పరిపాలనము చేయుచున్నందున ఖలీఫాపదవిని 
నహించుటకుం దగిన వాక్కు_ను గోలోయెనని చెప్పి యతనిని సీింహాస 
నముననుండి తొలగించి యీతని సోదరుని ఐదవ నమహన్లు దను పేరుతో 
సులానుగా చాటుటయును సంభవించెను.. 

౧౯ ౦౯-వ 

ఆ బం ల్ల లా __ మఠే ప్ర వర్తకుల డేన మహామదుయొక్క_ 

తం డి: ఆబ్లుల్ ముతాలబ్ అనువానికుమారుండు, ఇత (డు మికిిి_లి 
ఇతండు ఒంశులకాపరీ, ఇతనిభార్య "పే రమో "నా. 

ఈదంపతులకు చిరకాలమునకు మహమదు కలిగను. మహమ్హదు 
శిశువుగ నుండంగనే ఇతండు లా. ఇతని మరణ కాలము క్ర, 
స్ట ఎ[౭ ౧ ప్రాంతము, 

న్ bens 

అబ్దుల్లా కుతుబ్ శాహ (౧౬౨౬ - ౧౬౭౨) బస 

నోలక్రొండలాో బ బ్ర భుత్వము చేసీన కుతుబ్ శాహా వంశములోని ఆజవ 
నవాబు; ఇతండు మహముద్ కుతుబ్ ళాహకు తరువాత ర అం 
వచ్చెను. మిర్ జుమ్లా అమవానినిగుటించి యిక నికిన్సి ఢిల్లీ క్యరుం చె శన 
పాజహోనునకును వైరము వచ్చెను. అంత ఢిర్తీ లి శ్యరుని క్రమాలు 

బోయి దానిని 
_వళశపటుచుకొ'నెను, అపుడు కుతుబ్ శాహ కోటెిహాపాయ wes సంధి. చేసికొనెను, ఈశండు ౧౬౭౨ లో మృతి నోం'బెను. ఇత నికి పుత్ర 

వారిలో రెండవకిెమా డెను 
జౌరంగజేబు పెద్దకొడుకున కిచ్చి వివాహము చే తన మరణానంత 
రము గోలకొండరాజ్య మతనిశే ఇచ్చులాగున నియమము ేసికొవెను. . 

| కాని అబ్దుల్లా మరణించుటకు పూర్వమే. అల్లుడు షఠకళోకగతుః 
దయ్యెము. కొడుకు చనిపోయినను ఈవరతునా ఆధారనాగా చే 



అబ్బుల్లాఖాక్- అబ్బ యా మూ తుండు 

కొని చెరంగజేబు అబ్ద్బుల్లాతీరువాతను సింహాసన మెక్కి_న యతని 
మూడవ యల్లు (డగు అబుళ్ హూసనుమో6ంద దండె ఒత్రీవచ్చి యతని నాశ. 
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అబ్దుల్లా కుకుబ్ శాహ 

నము గావించెను. 

సంవత్సర మొక పర్యాయము నీదలకో అన్నము పె ప్రదరు, 

ఈ బ్లు ల్లాఖా క్ — 

దర్ ఖానునిఘుుమారుండు, ఇతండు “ఉుజ్ బేగ్? 

కుడు. తండ్రితో. బోరాడెను. తండ్రి చనిపోయినతరువాత 
౧౫౮౨-లోే సమర్ కండ్, బోఖారా రాజ్యములకు నథిపతి యయ్యును, 
౧౫౮-౫-లో ఖురొపొకొమోందికి దండె తివోయి హీరాత్ పట్టణమునకు 

తొమ్మిది నెలలు ముట్లడి వేసి దానిని వశీపటుచుకా నెను, 

మా స నున్న కా కులీఖానుని ఇతరులతోలహాడ నటికి వై చెను, 

ఛంగిస్ ఖానానివంశజుC డన సికం 

అచ్చట 

రాజ్యము. చేసి ౧౫౯౭-లోే నురణము నేం దెను. 

అబ్దుల్ ఖాకొఉజ్ బేగ్ జా ఈతడు అక్క రుకాల 

ములో పృఖ్యాతి గాంచిన ఉద్యోగి. చక్క కవ ర్లి ఈతనిని మాల్యా 

దేళమునకు పాలకునిగ నొనశ్చెను ( Wiss ఈళండు అక్బరు పై 
తిరుగంాటు చేయుటచేత ఓడిం పంబడి దేశమును విడిచి పరారి ఆయెను, 

1 మహమదీయ మహాయుగము రెండవకూర్చుు ౧౮౧. 

పల తె యయె అబ్దుల్లాఖా plese ముఖ్యమంత యయ్యెను, 

అత ఆ ఆ అజ్బుల్లాయొక్క సమాధిదగ్గణి నిప్పటికిని శ్రుతి 

లనువారికి నాయ 

| రుదచరి, త,మ్యు 
ధి 

౧ళో5 

అబ్బుల్లా తొక్ నయ్యద్ — ఇతనికి కరత్ బ్ _ ఉల 

ముల్క్ అను పదవి కలదు. ఇతడు ఢిల్లీ చృక్కవర్తీ అయిన బషా 
దూర్ సా కాలమున (౧౭౦౭ - ౧8౧౨) అలహాబాదునక్రు గవర్న 

రుగ నియమింపంజబ డెను. ఇతే నితేముం డైన సయ్యద్ హునేక్షా అలీ 
ఖాను వీహోరు నక గనర్నరుగ నుండెను. ఈ సోదరులు మతకర్త యైన 
6 మహన్లుదు * వంశమువార(ట 1! ఫరుక్ సీయర్ (౧౭౧౩ _ - ౧౭౧౯) 
అను ల్ చక, క వర్తి ద విరి సాహాయ్య మునే సింహాసనాసీను6 డయ్యెను, 

ఆతని తముడు 
“అమిర్ _ ఉల్ - ఊమ్రూ? అను గొప్పపదవిని ( నేనాధిప పత్యమును ) 
బొంబదెను “ అందుచేనీ సయ్య దధుసోవరు లిద్దణును సర్వాధికారము 

కలవారై ఖాదుహూౌనుగూాడ లక్యుము చె చేయశై రీ, వారీని నాశము చేయ. 
వలె నని ఫాదు-పూ యత్స్నించెను కాని ఈ హను లన్నియు 
నాతనిశే వెడుపు చేెసెను...., .వారి బాన తేప్పించుకొ నుట వారిలో 
నొక్క. డగు హాంనేకా అలీ యనువానిని నక్నీణబేశమునక్రు సుబే 
దారుగాశబంపెను. కాని నాం డన్న మరాటావారితో న్నే హము 
చేసి వారిసెన సెన్టయములన్కు బాలాశీవిశ్వనాఖుం డను "పెప్వూను వెంటం దీఫీ 
క్రొని ఢిల్లీ పట్టణ ముమోా(దెకి( బోయి తనయధికారమును మరల సాసిం 
చెను bisa ఇట్లు మరల( బూగ్గాధికారము కలవార కలల న 
దములం ౧౭౧౯ ఆః ఫనుక్ సియళును జంపీంచి యాటునెలలలో 
నిద్దబు రాజపు_తు,ల సంసా నన దల జేసిరి 

వలననో jens: తుదకు వీగు “ మహమ్హన్ సా * అనువానిని 
ఫాదుషాను చేసిరి. కావున నీ సయ్యదుసోదరులకు 6 రాజనిరాతలు ' 
( King makers ఎ అని పేరు నచ్చెను. 91 

మహవుదు పా 'రా జయినతరువాత నతని ్రేరణవలన ౧౭౨౦ 
లో హుసేక్రో అల్ల ఖౌోాను చంపంబ టౌను. ఆబ్లుల్లాఖాను తిరుగంబడంగా 
నాతని నోడించి చెంంలబెట్రిరి, ఆత. డబ్బటచే ౧౭౩౨౩ _లో కుకుం 
డయ్యెను 

ఎ లఅబ్బుల్లా ఎల్ తెయషియన్ య్య ద్ (I 

కాని వా శేకార ణము 

౯౯) -- ఇతనిని ఖలీఫా యందురు. నుహమదు అవా 

మ్మదునకు పమ్మకు మహదీపదవి నహిం'వెను లం. ప్రత (డు 

బగ్గవ తెగలోనిబా౭డు. గారెొ-వ సంవత్సర మున అవివీ నియా 

ఎ వ 'సంవలేషరమున ఇతడు షాఠనీకపురా జను. శాహ అభాన్తోడను, ఢిల్లీ చక్ర వరి, చక్కవర్తి యగు జూను నోడించెకు గాని (౧౮౯౩-వ 'సంవల్చేరమ _ మైన అకృరుతోడను సమకాలికుడు. ఇతడు ౧౫ సంవత్సరములు 

| ౧౮౯౮-వ సంవత్సరమున కీచనరు పృభువుచేకను, తరువాత ఓమ్ 

అగరుడోట్ _అన్యపృజేళశమున ఇటాలియనులచే తీలుమ(ంబడియెను, 

డెబ్బికాట్ అను _పృ'ేశమున సర్ ఆర్ విన్గేటుచేతను ఓడింప(బడి 
యాయుద్గములేానే మరణము నొందెను, 

అబ్బ యా మాత్యుందు __ ఈకండు. తెనుంగున అని 

కవిం *బమనోరంజనయు అను శెండుకావ్య ములను 
లా శు. శ్ 

(UU 



౧౮ రీ 

రచించెను, ఈ రండవకావ్యమునకు( బురూరవళ్చరిత, ము అని 

నామాంతరము కలదు. ఈ రెండుకావ్యములందును కవి తన వంక 

మును వర్తి ంచియున్నా (డు. ఈత నిది కాండిన్యసగోతృయ్క ఆపస్తంబ. 

న్యూత్సము. వీ రాెట్వలనియోగులు. కవికి నాజువరేరము పూర్వుండు 

బసవనమం తీ, ఈతండు కొండవిటి రాజులయొద్ద మం త్రిగనుం డెను, 

ఈత నిపెద్దకుమారుC డేన ముమనమంతి,సంతతివాండు మనకవి, 

ముమనకుమారుండు నిమయ్య, మనుమ' డబ్బయ్య,. 

కొండవీటినాయకులచే మన్నన _వడసెను3. ఈతండు మనకవికి 

తాల, అబ్బయ్యకుమారు(డు రాయన్న, ఈకనిధర పత్ని నర సమ 

వ్ రిద్దజకఘను యో గానందుండును మనకవి యైన అబ్బయామాత్యు€ 

డును పుట్టిరి. 

. 'దేళము : ఈ కవి గుంటూరునుండలనివాసిగాం గాన్పించు 

చున్నాండు, వీరు కనుపర్షీ గ్రామనివాసు లగుటచే వీరికి గనుపర్తి 

వారన్న యింటి పేరు. వచ్చెను, కనుపరి, బుక్క_పురీ చ్రామముల 

కరణీకము ఏరీదె యైనట్లు ఈ క్రిందిపద్యములవలన6 'బెలియూీదున్నది. 

న ఆమం తి, తి మణి సృకాళ న 

జత కనుపరి క” బుక్క. పురి ముఖ బహు 

చ్ర్రా మస్వాస్థ్యానుభవ 

త్ మణి బుధనుతుల సుతులం గాంచె నలువురన్. 

[క ౧౦ ౨౯ 

_ మంగళగిరి నృసింహస్వామి కవికి నిస్హదేనత, కనుపర్తి 
గ్రామము ఒంగోలు తాలూకాలోన్సు బుక్క పురి ఆత్మకూరుతాలూకా 
(నబావజిల్లా) లోను మంగళగిరి సంటూరుతొలూకాలోను ఉన్నవి, 

కావున గవి పూర్వపు చెలూరుజిల్లాలోనుు, ఇప్పటి నెల్లూరుజిలాలోను 

నివసించియుండె నని చెప ప్పవచ్చును, నర్సారావుే పఎటతెలూకాలో 

కనుప జు గా గాను మున్న ది, దానికి గరణములు కనుప ర్తివారు, వీ రీ 

కంియక్కవంక లని తెలియు చున్నది. 

కాలము ; — ఈ కవికాలమునుగుణించి శీ క రిట్లు 
వ్రానియున్నారు : 6 అబ్బయామాత్యుండు. పదు నెనిమిదవళ తౌబ్టిమధ్య 

మన నుండినవాండు. ఇతండు ౧౭౮౦- వ సంవత్సరము ప్రాంతము 

వజకును జీవించియుండవచ్చును. 9 ఇది యూవా. 

వారు "హేతువుల నిచ్చియుండ లేదు. ఈకన్ని గృ ంథములు శెండును 
దేవునకు నంకితములు చేయంబడినందున నీక్త వికాలమును నిశ్చయించు 

టకునా కావ్యములలో దృఢమైనయాధారము లేవియు$ గానరావ్హు 
అయినను ఉన్న వానిని బట్టి కొంత oe చ. 

a తత 

1. అనిరుద్ధచరి త్రము చెన్న పట్టణమునందు వావిళ్ళ రామస్వామిళా సులు అండు సన్నువారిచేతను (౧౯౧౧) 
రాజమహే హాం,ద ద్రవరీమునందు 

2 Se ర ౧ తా. 

ఓ ద-చరి తే,ము, an రత్త ౧ ౧౯, 

ఈతడు 

నొక్క_టియైనను వీనికి గొంచెము "భేద మున్న ది. 

Pris 

శ్రీ చింతామణి ము ద్రాకరశాలారి కాడల చేకనుగ (౧౯౧౩) ప్ర ప్తకటేం పంబడినవి, ఇవి మే ముప సయోగిం చిన 

అబ్బ యామాత్యుండు 

ఈకవిచే చా యంబడిన కవిరాజమనోర౦ జనము ( పుళలూరన 

శ్చరిత్ర, ము) వసుచరి త్రీ, ము ననుసరించి చా యయబడినదిః- అందలి 

పద్య ములకు బృతిబింబసు లనుటకు. ఏలు అణ "పెక్కు పద్యము లీందు!€ 

గలవు, దీనికి మనవారు పిల్ల వసుచరిత్ర, మని పేరు సెట్టియున్నారు. 

కావున అబ్బయామాత్యుడు వగుచరి,తృ కారుని! తరువాతివాండు, 

అనగా బదునాబవళ తొ బ్లికి నానా మునము నిశ్చయింప 

వచ్చును. 

క me రె వదత రది సీసపద్నపొడదము అనిరుద్ధ రత) . $ మునంద్కు ఈ 
కాన్సించుచున్నదివ-- 

"పెంపుమోజువసంత శే పీషువాహు బజారున 

నుండి చెలావణీ హాానరు దెలుప 

ఇందలి 6 పేషువా” పదము కాలనిర్శ యమునకు . గొంత 

[3-౧౯] సహకారి, 6 పీషువాి ఫబ్రమునక6 బె (బ్రౌను డని సామా 

న్యార్థ మున్నన్యు ఫూనా ేషువాలక్రు : నబి Hh hi మూంగవ 

ఉమేవాయెన బాలాజీ బాజీ రావుకాలమువబికును వఫూనాపేషువాల 

ఖ్యాతి దక్షీణబేశమునందు6 బృసరించిన దని చెప్పుటకు వీలు లేదు. 
ఈకండు శ్రీ శ, ౧౭౮౦ లో పేషువాయె, ౧౭౬౧లో మృతుC 

డయ్యెను. కావున నీకవి పదునెనిమిదవ శతాబిమధ్యమునం దుం జె 

నని లంతా చేసిన యూహ సరియైనదెగా( గాన్పించు 

చున్నది. 

అనిరుద్గచరి త్రము = ఈతనిచే రచింపంబడిన 

అనిరుద్ధదరి త్రము మొదట చవ్రాయయబడినది, షం దై దాశ్వాసములు 

కలవు. శ్రీకృషుని మనుమం డెన యనిరుదు 
9 యూజా వ 

నకును బాణాసురుని కూంతు నైన ఆ పాకన్యకును జరగిన వివాహకభ 

ముఖ్య యగ నిందు వర్గీ ంప(బకీనది, ఆపాక ల్యాణముకథ సంస్కృత 

భాగవరమునందును ((౧౦-వ స్య_0ధము ఏ, హరివంకోీమనందును 
(అ. ౧౧౬-౧౨౮) గలదు. ఈ శెండుకథలును మొ తముమో౭6ద 

సంస్కృత భాగ 
వతము ననుసరించి బమ్మెర పోతరాజు ఆం ధృభాగవతముయొక్క_ 

దళశమస్క.0ధములో నీకథ వ్రాసెను? 

ఎక్హాప్క 

మున స 

గం థములలో 

పద్యసం ఖ్యి ౬౧౯ 

హరివంశము ననుసరించి 

గడ తనవే రచింపంబడిన హరివంశేమునందలి యు త్తరభాగ 
_ప్రమాషస్టమాశ్యాసములందును, నాచనసోముండు తేన యు త్తర 

హరివంశమున( బంచమాశ్వాసమునందును వాస్ వ్రాసియు న్నారు. - కప 

మాయన యనుకొవి ఉఊపాకల్యాణ మను కావ్య మొకటి. యైడాళ్వాన 

ములు కలది రచించి నాడు. 

క Te ఖలీ 

ప్రతులు 



అబ్బ యామాత్యుంత 

క థాసం గృహము క్ అబ్బయామాత్యుండు శ్ర్రీనుద్భాగవత 

మందలి కథ ననుసరించి: యీ యనిరుద్ధచరి త్ర మును చౌ, సెను, 
వర్ష నములు మొదలై నవి తప్ప మూ లకోథలో' జ (త్రము మార్పులను 
శతాని చేసియుండ లేదు. అనిరుద్గచరి కే మని ఉప "పెట్టినందునం 
గవి మొదటియాశ్వాసమునందు, అనిరుద్దునకును రుక్మి యొక్క పౌత్రి 
యైన రుక కృలోచనకును జరగిన సత పన వర్ణి కార్త రెండవ 
యాశ్వాసమునందు బాకాసు రుడు శివునివలన jen బడయు 
టయుు ఊహ స్వప్నము. గాంచుటయు చిత తురేఖ య ఖిలరాజవఠరుల 
పటముల చ్రాసీ యుపుకు6 జూప నామె అన్కుద్దుని గ్గు _ర్లించుటయు 

ననుక థా భాగము కలదు. ఉపయొక్క్క పతన మును, చి త్ర కేఖ 
వెళ్ళి యెవరికిని తెలియకుండ ద్యారకనుండి యనిరుద్దుని a 
వచ్చుటయు, ఆ 'హానిభుదుల సమాగమ౦ బున, భా. 

జెణంబెట్టుటయు తృతీయాశ్వాసమున వర్గీ తీ ములు. చతుర్థాశ్వాసము 
నందు asa బాణునకును జరగినయుద్ధమ వర్గీ ౦ప6బడినది, 
అయిదవయాశ్వాసమునందు బూణు డోదుటయు కృషుండు వానిని 
గరుణించుటయు, ) ఊహేనిరుద్ధుల వివాహమును, దంపతులతో యాద 

ఫుట్టుటయు, చాతండు 

ప్రజారంజక ౦బుగ రాజ్యంబు నేలటయు నను కథ కలదు, 

అబ్బయామాత్యునిచే రచింపబడిన రెండవకావ్యము, ఇం చెదా 

ఇినిగూడి సంతానము వడయువజకును గల కథ ఇందు వర్ణి తము, 

ఉర్వశీ పురూరవులకథధ మొదట బుగ్వేదమునందు( గలదు 

(౧౦-౯౫). బృహద్దేవతయందును (౭,.౧౪౦-౧౪౭)౫ శతపథ 
ట్రాహణమునందును (౨ఎ౧౧-౨), విష్తుప్రరాణమునందును (6 _ ౬) 
'బీవిభాగవతమందును (౧-౧౩), హరినంశమునందును (౧౦-౨౬ py 
మత్స్య పురాణమునందును (౨౦) కథాస సరిత్సాగరమునందును (3, 

౪ో-3౦ ) ఈ కథ కలదు, 

ఈ కథ యంతయు శ్రీమద్భాగవత మనందుం జక్కో_.(౫ వర్గీం 
పంబడినది. సంస్కృత భాగవత్ మున నవమస్క_౦ధమందలి bys 

అధ్యాయమునందు నిలాక న్యచరిత్క తే,మున్కు ౧ర౮ో_వ అధ్యాయమునందు 

చం,ద,తారలచరి త త్రయ ఊర్వశీ పురూరవులచరి తృయుం ౫లవు, గ 
ఇవియుం6 గాక బ్రహ్మపుకాణమ, పద ద పురాణము, స్క._న్ల పురాణము 

వచ్చినచోట "నెల్ల సం గృవాముగనో, వి _సరముగనో యాకథ పర్ణి ప 

బడినది. ని కృమోర్యశీయ మను వం లంద! గాళిదాసుం డీ 

1. చం ద్రతారలద్రే పే ముతో * 

_మునందును వర్తి ంపంబడినది.. 

౨౮ 

సంబంధిం చినకథ క 

డనిరుదుని( | 
స్ట థ | రాజ్యము చవేయుచుండంగా నొకదినమున నారదుండు వచ్చి, రాజధర్మ 

రౌ జనూయా దీయజ్ఞ ములను జేయుటయు, | 

యందు వ యయ్యెను. 

్ర్రీలాభము కలుగు నని వర మిచ్చెను(ఆ. రో). 

౧౮౫ 

కథాఫాగమునే మిగుల మనోహరముగ. జి తించియున్నా (డు. స్రురూ 

రవునశే విక్కము( డని నామాంతరము.  తెనుణపన బమైరవోత రాజు 

భాగవతమునందు వ స్క్కంధమున ఈకభాభాగ మంతయు. 

జక్క_6గ భాహాంకరీకరించియున్నాండు. ఈస్మ్క_౦ధమునందు రెండు 
'తానుల గల యీ కథను తీసికొని యబ్బయామాత్యుండు పురూరవ 
క్పరిత్క మును రచించినట్లు కానవచ్చుచున్న గి. కాళిదాసునినాటక 
మును ఈకవి చూచినట్లు లేదు, భాగవతేములోని కథను ఈకవి 
మార్చలేదు. ఉర్వశిపటమును వ్రాయించి ఫు పూరూర వునియొద్దకు 6 
బంపుట యనునది (ఆ. ౫ ౧౯-౩6) కవి కొత్తగ గల్పించినది. 

కావ్యము వర్ణ నలతోం చబెంపంబడినది, 

కథాభాగము 3 ప తిపానప్రుర నునందు. బురూరవసు(డు (UU 

ములున్కు వేదాంతమును రాజునకు బోధించి యిం ద్ర లోకమునకం 

బోయెను, అచ్చట నిం ద్ర, డడుగలాాం తి. చరిత చెప్పం 
_దొడలౌను (ఆ. ౧. టన దు (డు బృహస్పతియింట విద్యాభ్యాసము 

. చేసీ సరుభార్నయెన తారను శెవందీకి సీ బుధు6 డను కోమారుని( గాంచెను, 1 
వులు ద్వారకకు బోవుటయ్సు అనిరుద్గునకు వజూ డను ప్ర తుండు | లా 

థి లో (అవి _వైవస్వతమనువు ఫు ఫుత్తు,నకై యజ్ఞము చేసెను, కాని యాతని 

_ భార్య స్రుత్కిక కావలయు నని కోరినందున ఇల యనుకన్యక ఫు క్రైను, 

తం డికి “సన్యయందు నిష్టము లేనందున గురు వగు వసిష్షండు 
కనిజనమనొ'రంజనము, త త్కా_వ్యమునకు నాధారము :-... ఇది | “a ణుని వేండి ఇలాకన్యను సుద్యుమ్ను( డన్న పురుహానిల 

మార్చీం చెను, సుద్యుమ్ను 6 డ్"కనాండు వేంటకుంచోయి కఘువమారవనమఃం 
ఇా్యాసములును, ౧౧౬౦ పద్యములును కలవు, చం చ్చు (డు బృహస్పతి (బ్రవేళింప మరల నిలాక న్యగ మాటి బుధునితోం బొందుచేశి 
యొద్ద జదువుకొని తారను లేవందీసీ నినదిమొదలు, కంక గ డార్య . ప్రరూరవునిం గనియె. 

_పురుముడుగన్సు ఒకనెల య్రీగను ఊండునట్లు వరము వడసి ఫుత్రు 
నితో తన రాజధానికి బోయి (అ, ౨, ఏ కొన్నాళ్లు రాజ్యము చేసి 

_ పఫురూరవునకుం బట్టము కట్టి యరణ్యయునకుం బోయెను, 

అంతే ళివుని యను గృహంబున ఇల యొక నెల 

ప్రురార 
వుండు దిగ్విజయయా త్ర, వెడలి యన్ని దేశముల జయించెను, నారదు (UU) 

డట్లు పురూరవుని నర్థింపయా విని ఊర్వశి యను నప్పర యాతని, 
విరహతాప మధిక నుయ్యెను 

(ఆ. 3. అప్పుడే మి తవరుణబుషుల ఘోరమైన తప హస్సును 

భంగము చేయుటకై యిం దు డుర్వశిని భూలోకమునకు జంపెను, 

ఆమె వారితపస్సునకు విఘ్నము కావింపంగా ఈ నీవు భూలోకమందు 

నుండెదవు, స్వర్లమునకు( బో) వని శాప మిచ్చిరి, పురారవుండు 

గంగకు వెళ్లి మాఘస్నానము చే సెను,. విష్ణువు ప్రత్యక్షమై దివ్య 

ఇట. వింధ్య 

( కాశీఖండము) మొదలయిన eee జం దృవంశవర్ల నము పర్వత మునందు ప్రరారవునిసమాగమం బెట్లు గలుగు' . నని . యోజించి 

యార్వ+ తనపటమును వ్రాయించి రాజునకు నందునట్లు' చేసెను, ఆ 

పటమును జూచి ' రాజు ఉఊర్వశియెడల ననురాగము. గలవాం డేసను! 

Wr శాకఖండను das వ pa )నందును శేషము శకట శౌరాకళాంక్ల 



౧౮౫ 

ఇంతలో బారులు వచ్చి. వింధ్య ప్రాంతమున నెవ్వరో ఆ లున్నా 

రని చెప్పుదురు. ఫుభూరవుండు వారివెంట బోయి యుర్వశిం గలస్ 

కొని రాజధానికి దీసికొ నివచ్చును. తాను “పెంచిన పొస్ట్రేళ్లను పిల్లలవలె 
రజ్సీంపవలె ననియు6 దనకు 'నెన్నండును వివ స గాన్నింప( 

గూడ దనియు నుర్వశి ఫురూరవసుని నొప్పించును. వారు పెక్కు. 
దినంబులు శేళీవిలాసముల( గడవుచుండిరి. ఒక్క నాయ డిం ద్రుడు 

ఊర్వశిని నెట్టయినను చెమని గంధర్వులను బం'పెను, వారు వచ్చి వరకి 

ఫురూరవులు సురత, శే శ్రేమతోం 'బరున్న సమయమున పొ'ేళ్లను 

_ కాధించిరి, న ను నుర్వశి తొందర చేయ ఫురూరవ్పండు 

తొందరపాటుతో వ్యస్త్రము లేకండంగనే లేచి గంధర్వుల నిర్జించి 

పా్పై ళ్గను రకీంచెను. కాని నన్ను డుగా శగాన్చించినందునం (బృ బతి 

క్షైభంగ మని యాుర్వళి వడలివోయెను, అంత రాజు మిగుల నో 

ఊర్వశి మరల గానిపించి మ ము మరల వచ్చెద 

ఆయు వను కుమారుని: గనియె, 

గాన్సించి « గంధర్వుల యాజ్ఞ లేనిది నెను నీకడ నుండరాదుి” లని 

ఇెప్పంగా నాతడు గంధర్యలన వేండెను. వారు ఊర్వశిని బోలి 

యున్న యగ్ని స్టాలి యన్ను స్త్రీ నిచ్చి వెళిర. ఆమెయే యుర్వళి 

నని వెళ్ళీ 

యని కొన్ని నాళ్లు గడపి పిదప మోసమును ెలిసికొని యామెను విడిచి | . 

చివరకు తే తాయుగమునందు నా యశ్ని | రాజధానికి బోయెను, 
వా 

స్థాలితో త్కేతాగ్నులను 

నింద్రాదు. లకనికి( ,బ 

ఈత 
వ్రేళ్ళ అనేకయాగములను చేయంగా 

నుండి పెక్కుపుత్రులం గని చంద 'ద్రువంళాభివృద్ధిం జేసిరి (ఆ. ౫), 

_ శావ్యముల యోగ్యత : — అబ్బయామాత్యుడు ప్రౌథకచి, 

పద్యములు సాధారణముగ ళద్దాలంకారభూయిస్టములుగన్వు స సం స్కృత 

పద. సమాసజటిలములుగను ఉండును, వసుచరి' (త్రుకారుని ననుసరింప 

వలయు నని. పొటుపడినవారీలో నిత(డు ,ప తల. డని చెప్పవ లెను, 

అనిరుద్ధచర్శిత్రృమునం దేమి, త ల వసుచరిత్ర 
లోని పద్యములవంటిపద్యములు “పెక్కు_లు గుప్పించి నాయడు. మొదట 
వ్రాసిన యనిరుద్ధచరి త్రమునకం' కె దరువాత వ్రాస్న కవిరాజ 

వస్తోరంజన ba ఫపౌఢముగ నుండును. కావ దీనికి మన 
వారు “పి సుచరీ త్ర, ) మని చేరు పెట్టరి. ముఖ్యముగ నిందలి 

వర్ష గాత య్య స పద్యము శెన్నియోశై లీయందును అర్వము 
hie, వసుచరిత్ర మునందలి - yt, బోలియున్న వి, 

 అనిరుద్ధచరిత్చే పుడక ఇట్టి, సీసపద్యములు | కొన్ని కలవు. 

కాని వనుచరిత త్ర మయొక్కయోగ్యక యో 
టిక్షిని రాజూాలదుాం. 

ఇశ్చెప్ఫవచ్చును._ మూలము మూలమే, _యనుసృతి. యనుసృతియే, 

| ' ప్రదామరణమవకై... ఒకటి. అనికుద్దచకి త్ర. SS aig శందడవదె. |... ... 

రవ త్రీ ట్రే మునమండియుు నీటు 

సంవత్సరమునకు వచ్చి య 

(బృసన్ను ల యార్వళి నిచ్చిరి వారు సుఖంబున 

గ్రంథముల. శెన్నం 

చూలమందలిపద్యములక్రును "ఇందలీయనుస్పతు 
లకును పురుషునకు నాతని పటమునకును గల భేద మున్న దని | 

' ఇండుపద్యముల ః నీచ్చు | 

అ బ్బ యామా తు (డు 

సీ, కొమవా తెరతో గుణముల కొన వచ్చి 

కశినవిద్రు దుమము చేకట్టణడియెట 

త ఆ మొన ల్పచరించి . 

యరుచిబింబప్టలమ్య లవిసీప డ్యె 

_మృగనేత్ర పెదవితో సొగసుల బూనం గడంగి ' 

ఇంపు నీరసము జెక్కి ంచుకొనియె 

సతిమోవితో రససీళులు చూపి, పు 

వికలబంధూక మూరకయె ' విరీసే 

శే, జాయుపగడంబునకుం బగడంబు బింబ 

ర్ 
mn, 

మునకు బింబంబు మెజయు కం ప్రనకుం గంప 

బంధుజీవంబునకుం దాన బంధుజీవ 

మార ! యాకుందరదనరదాంశుకంబు ! క వసు: 2-5. 

కటడివగను జేకటకు లోనయ్యె 
టబ య. 

విరసభావంబులె విందు ద్రునుములు 

(వ్రృత్యహంబును గళాభంగ జన్యు: దామ 

స్మప్రకాళశతను. నక్ష, త త్రగణము 

పగలు మించుట ని దేశగతంబు య్య రా 

జావమానమున. రథాంగకులము 

కాక చెచ్చుక తుది లోంకువై పలుమాటు( 

బ్రహరణంబులం జెంబెం బనిడికమి 

_ రమణియధకర నఖ స్త నాంగములతోడి 

౭ల ; వాము దేవఖ్యారి వ రల. నెవ్వాయ 
en -.-భవముచే మా రిచె వై భవముచేత- 

ప్రాతిపకీకముస నివి భంగపడియె = శ 

వట్టి యాశ్వేరమున బలవంతుతోోడి 

సాటికిం జెనంగు యెల్ల నివ్ఫలము గాది, (అని ౧-౮౯. 

సీ. తరుణార్క క బళనోద్ధతి జూపె నెవ్వాండు 

. రుచులే ఫలమోహరు చులచేత 

నకలంకరామమా ద్ర ది కం బూ"నె నెవ్వాండు. 

_ శయయశే హృత్కు_ కేశయమువేత _ 

మున్నీరు పల్వలంబుగ దాలు నెవ్వా౭డు 

- జవముచే సణగ ణార్టవము చేత 

నకు శిమా ప్రౌఢి నలరాశె చెవ్యాండు 

యు నియమధారణము చేత 

తే ధరణి నెవ్వాడు: దానవద్యిరదదళన. 

. విహృతిం దనశేసరికిశోరవృంత్తిం చెలిపె =: 
నతని మత్కా_వ్యభవ్యవాగమృతుటన FR 

నంజు నా. హనునుంకు మది. నా { వసు, ౧-౮, 

rn 

_ నఘావిఖండనలీల నమరాళె చె డు | లే ar 
శక్తిచం ణల . 



అబ్బ యామాత్యుండు. 

క శగాళింది గదిసి వేడ్క_లు. సల్వె ఇహ్యాయ- 

'రతులచే వనశేళిరతులచేత 
గీతొమృతవ్యా పీ( గీల్కొౌ-ల్పె నెవ్య్వాండు 

'నయముచేం ద క్త నిర్ణయము చేత 

-దెలీ షె నెవ్వాండు క 0'సమాంసలమతంగ. 

_ భూహననధాటిచెం దనప్రురువ సింహ 

మూర్తివిన్ఫూ ర్తి య'సమానకీ రి యతండు .. 
సంహృతార్తా ల్లి యాభీరచకృవర్తి. [కవి ౧-౪౨. 

మూలముతో. బోల్చక విడిగం జూచినయెడల నికనిరెండు 
క”వ్యములును కొంత మూగ కలవి యని చెప్పవలెను. పూర్వ 
కవులలో లేని కొ కొ త్తీకల్పన .లేమియు లేకపోయినను వర్గ నములు 
వచ్చినచోటం గవి వి 'సరముగను . కొంతే సరసముగను . వరి ౦చును, 
అనిరుద్ధదరి త్రయందు ద్యారకాపురమును ఇరువదిరెండు పద్యముల 
తోను (ఆ. ౧, ౫3-౭3), ఫురూరవశ్చర్శీ త్ మునందు (పృతిష్టాన 
పురమును ముప్పదియాండు పద్యములతోను (ఆ. ౧ 43-౮౫ ) 

వరి రెంచియున్నా (డు, చిత తృ లేఖ యందజపటములను. వ్రాసి వానిని 

వర్ష ౦చుటలో గవి ముప్పదిప ద్యములు వ్రాసియున్నాండు ( అన్ని 

ఆ, ౨ ౧౦౦౮-౧౩ ౦). అపర, స్త్రీల యుద్యానవిహారము వర్తి ంచు 

టకు నలువదిపద్యములు పట్టినవి (కవి, ఆ. ర్క ౬౬ - ౧౦౫). 
ఇ్వే వేటువేటు బుకువులును,. (ప్ర, సంగములును వివరముగ వర్తింప 

బడినవి. 

ఎక్టా ప్రెగడచే వ్రాయంబడీనహరివంశమందలి యుషాకథతోడం 
గాన్సి. నాచనసోముని ఇందుధరోపాఖ్యాననుతోడం గాని ఈ కవి 
యొక... యనిరుద్దచరి త్రమును వోల్చుటక్రు వీలు లేదు, ప్రైగడ 
కవిత్వము మిక్కిలి. ప్రౌథముగ - లేకపోయినను క. హై 
సహజశబ్ద ప ప్ర,వాహముచేతను, స్వాభావిక వర్ల నములచేతను హృదయా 
హ్లోదకర రముగ నుండును, నాచనసోముని ప్రాఢరచశాచనుశ్కార 

మును అసమాన మసనర్గగారన రసభావ ప సృదర్శన మును వేజంగం 
జెప్పనక్క_జ లేదు. బమెరపోతరా జీకథశే భాగవతేమున సర గ్రహ 
ముగ వ్రా సినాయడు. Wr సినంతవజకు( .గథ రసము లౌల్కు_చున్నది. 

చానితోపు. అనిరుద్ధ వరి త్రను సరిపోలదు. కావున నీ కథానకము 
మీదే కవిత్వము చెస్పినమ హోకవుల కావ్యముకం చె నీత నికవిత్వము 

తగ్గియుండునే కాని మించియుండదు,. అంతమా (తృ్మున' నీత నికది 

తము .మికి లి నీరస మని చెప్పుటకు వీలు లేదు, . ముఖ్యముగ రసికజన 

మనోరంజనము మహాకావ్యములలో కదేర్స (దగిన దనియే చెప్పవలెను, 

వర ర్ల నమలలో గవి వూర్వకవులళన్ధా ర్థానుకరణము చాల భాగము చేసి 
నను తన సొంతకల్పనలుగూడ సచ్చటశ్చటం జేర్చినాండు. 

1. చ, ఇతండు దరిద్రు,ల.డె 

'వితరణభేలనావిళవ వి భృమనిర్ది ్టికక్పభూ దహం డతండు దరీ 

డౌ ననుచు “నేర్చడ నర్లీ రిలలాటపట్టికక్కా శతధృతి (వ్యా వాసిని లిపి జాల మనర్గము గానియట్లుగా. 

లో 

౧౮౭ 

సం స్కతే పాండిత్యము : ఈకవి సంస్కృృతమును జక్క్లలగ 

| నభ్యసించిన ట్లతనికావ్యము లే చెప్పుచున్నవి, ఈతండు నై వధాదికావ్య 
ములను జదివినట్టు మనము కొన్ని దృష్రాంతములవలన నూహీంప 

వచ్చును. శ్రీహర్ష కృతవై వధమునందు నీ కి (క్రిందిపద్యము కోలదు: 

అయం దరి దో భవి లేతి వై ధసీం 

లీపిం లలాశసర్టిజనస్య బాగ్రతీమ్, 

మృసాం న చచ్చే ఒల్చీతేకల్పపాదపో 

విధాయ దారి దృ దరి ద,తాం నళ! (౧, ౧౫. 

దీనిం ప్రార యబ్బయామాత్యు (డు కవిరాజమనోరంజనము 

నందు న్ క్రి (క్రిందిపద్యచు చ్రా సియున్నా (డు ; — 

ను, అయ మర్చి జన యంచు పత లీకా (బెహాని 

నే యత కా వ్రాయ వహించు సట్టిలిపియర్థంబుల్ వి శేపాన్వయ 

(క్రియగా నర మవారిగా నెసంి య! జేయు వాగీళు వ్ర 

రాత్రీరి 2 తీయు నాత్మి యవితీర్లి యు న్ని జముగా ధాత్సీశు చే శ్చెట్టిదో 1 

[౧ ౯8, 

ఈకనికావ్యమునందు సంస్కృృృతపదములే యొక్కు _దేనను 
కవి యచ్చటచ్చట _ శుద్దాంధ్రపదములతో6 గవిత్వము చెప్పి 
యున్నా (డు. ఊదాహరణము, . 

సీ పంటము త్తయిదువు గంటలమొలనూలు 
పడమటిదొర యేలు నిడుద పోలు. 

మోనై "మెలంగుసామికి6 - జుట్టు కొల్లారు 

రతనంప్రు సరకుతోరపు బిడారు 
వేల్చుపాతరక శె బిడ్డనిచొరుబొక్క_ 

కుండపుట్టుగుజో ౧ గొన్నకుక్క_ 
నిసిరి షు న కవ. 

తపసిరోసపఫుమంట దాంచుఠావు' 

"బలి ల్లి దవుకేటియిల్లాం డృ డ యల్లీ బిల్లి " 

మేర దప్పక నిలిచిన "సీకుజెలి 

నిట్టనేశెడుదిబ్బకుం జుట్టువారు 

తీరు 'చెన్నారు మున్నీరు “తెజివ( గాంచి, ' 

[కి లో, ౬. 

“శే 

" రఈకవి ప్ర సంగానుసారముగ హీందూస్థానీప దములను జము. 

త్కాారముగ నుపయోగించియు న్నా (డు, 

సీ, జతనంబుతో. బేటి, సంచిణీవాసముభి 

న్నీ దుముదారుగా నిగిడి నడువం 

గలువలదొర చల్ల గాలి వజీరులు 

“. ఫూని రాస్తాను చపాను గొలువం. 

దృతాగుణమునందు. దరి ద్రు, ని జేయు నాతేనిన్, [౧ ౫౭. 



రి౮౮ 

'బెంపు మొజువసంత పేపువాహుజురున 

నుండి చెలావణిహాానరు చెలుప 

నెమిం గోవెలనిళానీ దారుగములు క 

ర్నా చీడ మారము ల్నాదు నేయ 

సరణికావాలురంగు రుల్పౌాప్రటములు 

రహిగ నటియించుచిలుక హీరాకి చిక్కి. 

కంజగురు నె శాప శేల నంకికచుకోొ నుచు 

నుదనుపొదుకీహా వండు గదలె నపుడు, 

(అని) ఆ, 33 ౧౯. 

ఒక విశేవము :._- తెలుంగకవులలో నీతండు ఆభ్యంతరరతిని 

విచ్చలవిడిగ వర్ణి ంచియున్నా (డు. ఆభ్యంతరర తి యానలగా [వ 

ప్రురు షుల సంభోగవర్ల నము, తృబంధఢకవు లీట్టైవర్లనములు 

కావ్యములో ఇక్కడనో యొకటి కెండుపద్యయలతో య జెపి ప్పి wi 

చుకొనిపోయి నారు, శాని'యీకవి యిట్టి వర్ణ న మొక్క_చోట నున్న 6 

జూల దని కాంబోలును తనకావ్యములో చెక్క చోట్లం జొప్పించి 

పెద్దనాది ప 

నాడు. 

రంజనమందు జ దేసారుపును ఇట్టివర్ల నములు కలవు! రుక్మ లోచన 

ఏవాహూమపస ప్ప డ "క సారి, డవరకు స్వప్నము పడ్డప్పు డొక్క సారి? 

అమె సఖులతో( జెప్పకొనునప్పు డొక్క సారి నిజముగా బటి 

కలసినప్పు డెక్కు_సారీ యిట్లు వీలయిన చోట చెల్ల మన న్మథరతిని 

వర్గీ ౦చినాడు, నాయికా నాయకులయొకదినమురతి వరి ౦0 చి త్ర 

నొందక “ మటియొక్క_నాండు (3. ౯౯ ) అని ఉపోర్టూతము 

చెప్పి తిరిగి యా క్రియను పదిపద్యములతో 6 జెప్పెను. ఇల్లే కవిరాజ 

మనోరంజనంబునందు బుధునకు నిలాకన్యకకును, 

నుర్వశికిని జరగిన సమాగమంబు. య ah బెక్కు_చోట్లం 

జి తించెను ! ఇంతియకాదు. ఒకచోట “సొమాన్యరతి?యు (అని, 

ఆ. 3, 24-౮3 ) ఒక చోట | 'సమరతి యా (కవి. 93 ఆ. ౨ ౧౭౨ 

౧౭౪) ఒకచోట “ఊపరిరతియు (కవి, ఆ. ౫౮ ౨౪-౨౮6 ), 
ఒకచోట 6 గర్భిణీరతిజనిత సౌఖ్యము ] ను (అని. ఆ. 3, ౧౦౨ pa 

ఒకచోట సృసవితానంతేర ద్వితీయ సమాగమాధిక్య సుఖము ను (కవి? 

ఈ ౧౯౧) ఒకచోట సురత నాట్య సుఖము ను (కవి, ఆళ్ళ 

౧౩౯ ) - ఇట్లు విచ్చలవిడిగ సురతేవర్ల నములు గుప్పివేసీనాండు ! 

ఇట్లీకవి రతివర్ల నము హెచ్చుగ6 జేసినను సం స్మృతీ భూ యిన 

. ముగ జెప్పియుశ్నా (డు. 

- ములను ఇంతవిశేవముగ? జేయుట కావ్యముయొక్క_మర్యాదకు oe 

మనియే చెప్పవలెను. ఇచ్చట నీవర్ణ నములు నీతి నతిక్ర్రమించు 
చున్నవా॥ (A 

డను అగుటచే. నాభయము. మనకవి పండ దనుకొందము. 

అనిరుద్ధచరి త్ర, మునందు నాలుగుసారులును, కవిరాజమనో 

ఫపుళూరవసునకు 

అందువలన సానూ న్య జనుల కాపద్యములు 

. పాధారణముగ నర్వము కావు, అర్హ మైనను కాకపోయినను ఇట్టివర్ల న 

_చట్టములకు లోయిడునా 1) యన్న ప్రశ్టములను 

మేమ విచారించుట లేదు. _వూర్వకవియుల బదగుంభనము కలవా. 

కాని. 

స్ట్ అట్టివ్టునములు. oe Sa స 

_శాంభీర్యమునకును ఫావసౌందర్యమునకును (Aesth6tiC beauty ) 

తప్పక భంగము గలిగించు ననుటకు సందేహము లేదు. నాయికా 

నాయకులను ఒక్కచోటికి. చెచ్చి యొక్కగదిలో విడిచినట్లు 

వర్శించి యంతతో వర్ణనము చాలించి మిగిలినభాగము చదువరుల 

Pare వదలీన6 జూలదా పచ్చిగ6 జెప్పినదానికం క ధ్యనిమాలక 

ముగ దో(చునట్లు చేయుట పృతిభావిశేవలు కాడా? 

ఈకవి భగవద్భ కండుగాం గానవచ్చుచున్నాండు. తన శెండు 

కావ్యములును నరాంకితము చేయక జేవాంకితము చేయుటయే కాక 
యిట్లు చెప్పుకొనియున్నా (డు గ 

క, భగవంతుని సద్దుణములు 

PT Yes తమ కపూళె వై ప్టక్వర్యం 

బగుట నర స్తుతి సేయరు 

జగతి౯ సత్కు_వులు తుచ సం పదకొ టకై. ఆని, ౧-౧8. 

వ ధాతలకు ధాత భువన 

ఇ c£ థి ఆకలపక్ (దాత శ్రాగ్ర రమకుండంట యా 

దాతలదాత నడిచి యి 

లాతలనేతల నుతించులాభవ మేలా. (కవి, ౧-౧౫ 

శద ఇట్టి భగవద్భ క్రుడుగూడ _ సురతవర్ణనములో నింత శ్రద్ధ 
వహించుట మిక్కిలి యాశ్చర్యముగ నున్నది ! 

(క్, కార ల) 

అచ్చాటి (౧౫౧౨- ౭౧). — నిశోలోజేల్ అబ్బాటి 

ఇతండు ఇటలీ చేశయలోని "మెదీనా 

నగరమున _ జన్మించి కోళిజ్జియోకడ విద్యాభ్యాసము చేసి ప్రనిద్ధికి 

వచ్చి చిక్క కలక దర్యక. ఫాంటినీ బ్లోనుందిరము ల 

యందు ప టిస్సియో యనువానికి (6 దోడ్పడియెను. ' ఇతేండు 

అపో స్త నలం లయిన అ a అతా Sea చిలి, po 

యని యితని పూర్ణమైన పేరు, 

_అచ్చాడీ _ మా, లస ఈతని పూర్ణమైన పేరు ఆంటోయనీ 

అన్న డి అకాడ (౧౮౧౦ - ౯౭). ఇత 6 డొక ఫ్రెంచిపండి. 

తంండున్యు పరిక వో ధకుండునై యుండెను.  ఇతండు డలి కనగరమున 

జన్మించినవాం డయినను స్రైన్ఫు దేశమున ందే విద్య నళ్యపీంచేను. 

Ee ౧౮ క౫-వ సంవత్సరమున. ప ప్రకృతిశాాస్ర్రపరిమత్సభవా శొక 

పనిమొయద నిత నిని -చ్రెజీలునకుం బంవపీరి. ౧౮౨ ౭ మొదలుకొని ౧౮ ర ౮ 

| వజకు నబినీనియా దేశమును బరి శొవధించుపనిలో నుండెను, ఇతఃడు తరు 
ప్రకృతిశా్ర్రపరిమత్సభలో సభ్యుండుగ నియమింపంబడియె, య. 

Hh, కెల్విన్ ప్ర పృభువుతో (గాడ ఆరగో పతకమును బహుమానము : 

నొంచెను. సాలునకు ర్కోం౦౦6 ల ఫ్రా 0కు లాడాయము వచ్చెడి అన్నాడీ : 

యను జమా వంబదిసం వత్సరములలో ౫006630 ల. నేకు తృయులం 

జాచి చారు. Ee ద్రశ్యకాత్రుసోడిప్తశన అ 



అబ్బా న్ - అచ్చా న్వంళము 

నురణశాసనము ద్వారా వశపటీచెను, ఇతండు ౧౮౯౦-వ సంవ 

_ త్సేరముఆవకును భూనోళ్య ఖగనగోళళాస్ర్రసంబంధము లయిన పెక్కు 
గ్రంథములను రచించెను. 

౨ జేయ్సు అభ్బాడీ 6 యని ఇతని సార్ల మైన 

పేరు ఇతడు ౧౬ ౭-వ సంవర్సరప్రా, వొ,౦0తమున చేరాన్ మండఆమున 

చేయను .ర్రాకుంబున జన్లించి ప్రఖ్యాతిగాంచిన ప్రో పోటస్థాంటుమతి 

స్థుడం: ఇతని తల్లీ దం wm మిక్కి_లీ బీదవా రసటెచేక న్నే హీతుల 
షః ట్రావుశం జక్క నివిద్య నభ్యసించెను. సెడన్ ప ట్రణమున విద్య నభ్యసించి 

పరు చేడవయేయే పరమార్థవిద్య ( ఈశ్వరవిమయకవిద్య ) యందు 
డాక్టరు పట్టము నొంది మికి[_లి ఖ్యాతి గాంచెను, ఇతండు బరి రి న్ నగ 

ian కొన్ని సంవత్సరములు గడపినతేరువాత ఫ్రెంచిప్రోటస్తాంటు 

చర్చలో పృధానమతిబోధకుండుగ నుండి ౧౬౮౮-వ సంవత్సర 

ములో మార్ష ల్ స్కాం బర్షుతోంయాడ నింగాండునకు. బోము లండను 

లోని శావాయ్ శ్రాంచిచర్చిలో పృధానమత బోధకు డయ్యెను. విలి 
యమ్ రాజునెడ మిక్కిలి మ్రేమానురాగ ములు గలవా డగుటచేత 

౧౬౮౮-వ స సంవత్సరమున సంభవించిన విప్పవచరి త (త్రీమునుగూర్చి కావల 
సిన యుపక రణములు రాజకీయ మంత్రు లవలన సమకూార్చ్చె నని చెప్పు 
దురు. ఐర్లాండులోని కిల్లాలోే wr రాజుచే నియ 
మింపంబడియెను, ఇతండు మహావ క్రయ్సు శక్టియుకుండును మహో 
బోధకుండునై య'సేకమత గ (గ్రంథములను విరచించి ౧&౨౭-వ సంవ 
త్సరమున లండమనగరములో మృతి నొం చెను. 

అ బ్బా న్ ౧-౧ ఇతండు (౫౬౬ - ౬౨) మహమ్మదు 
యొక్క_పీనతం డీ .  బేడరుయుదములో చెఅిబట్టయబడియెను. తీరు 
వాఠే మహమృదీయమతమునకు ముఖ్యసహాయు (6 డయ్యెను. ౭2(0-ళ 
సంవత్సరము మొదలుకొని ౧౨౫౮-వ సంవత్సేరములో మంగోలు 

("మోగలు )లచే జయింపంబడువజకును పరిపాలనము చేసిన బాగ్లాదు 
ఖలీఫా లగు అబ్బా సువంశమునకు. మూలపురుషుండుగ నుండెను. 

౨, పారసీక (పరిషియా) దేశపు రాజు 
లలో ఈ పేకుగలవారిలో ఇతే Mesa) మొదటి 

9 ఇశండు ప ప్ర సిద్దు డగుటవలన నీతనిని + అబ్బాస్ ది గ్రే టు 

6 ఘను డన అబ్బాస్ ” అందురు, 

వాండు 

ఇతడు ౧౮౪-వ సంవత్సర 

మున సింహాసన మెక్కె_ను.. ౧౫౯౭-వ సంవత్సరములో హీరాత్ 

నగరమున ఉజ్ చేను లనువారీ నోడిం చెను, ౧౬౦ ౧-౯ సంవత్సర 

ములనడుమ తురుష్కుల నోడించెను, 

బిటి షువారిసాహాయ్యముతో ౧౬౨౫౨.-_వ ' సంవత్సరములో ఆర్ 

ననేకపర్యాయములు 

మజ్ నుండి పోర్చుగీసువారిని తటీమివై చెను, ఇతనిరా వ్ర్రయు మ 
సునది మొదలుకొని సీం ధునదిపర్యంతము వ్యాపించియుం డెను. 

ఇస్పహానుపట్టణమును రాజధానినం జేసిక్రాని రాజ్యకం త్ర మునందు 
ముఖ్యము లయిన వనన లెక్కింటిని గావిం చెను, 

ముగ్గ రాజ్యము చేసెను, ఇతని రాజ్య కాలమున 

_లయిదిః 

రాజ ప్రతినిధిగ ఇ బ్రాహీక్పాషాకు తరువాత నేర్చడియెను, 

౧రణా 

3. పారసీకచేశపు కాహా (చక్రవర్తీ 
(౧౬౪౨ _ ౧౬౬౬. ౧౬౩౦ లో జన్మి౦చేను. చృ్రజలక్రు ననుకూల 

త్ర ధనసంపన్ను 
ఇతండు కంభహారును వళపబుచుకొ నెను, కాని మొగలులకి 

తిరిగి తీసి కొనిరి, 

రో. పారసీక చేశప్రజాహ ( చక్రువర్ధి ) 
(౧౭౩౨-౧౭ 2 ౬). ఇతం డెనిమిదిగెలల బాలుడుగా నున్న పుడు 
రాజ్యమునకు వచ్చెను. ఆదేశములమో(ద రాజ్యముచేసీన సౌఫీవంళేము 
లోని చివరవా(డు, 

అ చ్చా కప హూ (౧౮౧౩ - యాయ me మహముద్ 

బాషా యొక్క_నునుమంయడు. (౧౮జ్రీ౮-వ సంవత్సరములో ఈజిస్తునకు 

pre 
పృభుత్వము అభివృద్ది లేనిదిగన్కు నష్టకర 'మెనదిగ నుండెను. 

అబ్బాస్ న్ బక౯కొ అలీ ఇ మెర్యానీ — అకృరుకాల 

మున నుండినవర త రీకారు(డు, ఇతడు హర్ షా చరి ల్ మును 
చ్లా సెను. జ ; యనగా హుమవమాయూనును జాం లో 
పీందూసానముననుండి వెడలయగొట్టి ఢిలీ త రాజ్యము. నా (క్రమించిన 
వాడు. ఈచని త్ ము అక్సరున కంకిత మోయ'/జడజినది, 

అచ్చాస్ సమీరా (౧౭౮౩ - ౧౮౩౩) —_ ఇత(డు 
పార నీక చే దెళప్రు: క షా 3 a ఫత్ అలీయొక_ కుమారుడును యువ 
రాజును నె యుండి ౧౮౧౧-౧౮౧౨ సంవత్నర ములలోను ౧౮౨౬-న 
సంవత్సరములను జరగిన రన్యనుల దండయా శ్రీ లలో పారన్సీ కసెన్య 
మున కధిపతిగా నుండి కకానియారాస్ట్ర మాలను. గోలుపోయెను 
కాని ౧౮౫-వ సంవత్సరములో జరగినయొడం బడికలా* నీత (డు 

6 పౌ” గా నుండుట కంగీకరింప(బడియెను. 

అబ్బా స్ వంశము తాళ్ల ఈవంశజులు ఒమియాదు 

వంకేమువారీఠరువాత నళలేబవియ ౬౯ (మహమనీయ సామ్రాజ్యమును 
శ్రీః శ ౭౩౫౦ మొదలు ౧౩౫౮ వణుకును 

లన 6బడు మహమదియమతాచార్యులు, = _ పీరివంశము “ఖలీఫా? 
నకు మూలపఫురుషుండు మహమదీయమతసంస్తాపకుం డస. మహమ 

_దునకు6 బనతం౦ం డి డ్రియు, సహకారియునై న అబ్బాసు, కీధ్రిక్రి పూర్వ కస్త 
_పీళముమో6ద బమయారు లనువారు ౬౬౧ మొదలు eo వజకును 
ఖలీఫాలుగా నుండిరి, వారిని వెడలంగొట్టి మవామ్మదు యొక్క. వంశము 
లోని వో శే రెన అబ్బాసులు క్స్ళము నొక కృమించుకొనవలయు నని 

యత్నము చేయుచుండిరి. అబ్బా సునొద్దమండ్ నాల్ల వతరమువా6 డగు 

( మునిమనుమండు ) అబుల్, అబ్బాసు అనునకయ. అబు. ముసీలి మను 
నేనా నాయకు నిసాహాయ్యమున ఒమియాదువం కేజు డగు. జ్ఞ 

మెర్యాళ్ అనువానిని జాబొనదీ ప్రాంతమున నోడించ్చి రాజ్యమంత యు 
 నాక్ర్రమించుకొని ఖలీఫా! తు సెక్కెను,  అప్పటినుండియు వాని 

బరిపాలించిన . 



కళంకితముగ కొనర్పు చున్నది 

గ్ర 

సంతతివారే మహమదియరా ప ము నై దువందల సంవతృరములక ౦ కు 

నెక్కు_వకాలము. పరిపాలించి సుపరోన్న తఖ్యాతిని బడసిరి. 

ఫ్రిలో నీవంశస్థాప పకుC డగు అబుల్ . ' అబ్బాసు నాలుగువత్సేర 

ములుమా త్రీ, మే రాజ్య మొనర్చెను. ఈకొలందికాలములో. నే అనేక 

హ్రూర కృత్య మల నొనర్చి మహాక్రూరు 6 జని యప ఖ్య్యాతిం గాంచెను. 

ఇత డొమ్రియాదువంశేమును నిరాలముచేయం గంకణము కట్టుకొనినను 

అబ్జుళరహీమా ననునత6 డొక్కండుమాత్ర, ఈమే” కి 

రప్పించుకొని పోయి ్పాయినుదేశము నాకృ్రసించుకొ చెను, ఇట్లే 

Ep, 
పోయెను. ఇతనితరువాత నికేనిక ముడు. మృక్షొన్లూ _ _రనునతే(డు 

పట్టము గట్టుకొని యశేకయుద్ధములందు జయ మంది. విజయుం డను 

సార్ధక చిరదము గడిం'చెను. ఇతడు ౭౬౨. అ వ సంవత్సరమున 

బాగాదుప ట్రణమును పట్టణ రాజములలో నిరుపమానముగా నిర. ంచి 

దానిని ముఖ్య పట్టణయగా + శేర్చటుచుకొ"నెను, ఇత కు ' డ్ న్ధ గ 

లో మృతినొందంగా నతనికునారుడు మహదీ PR రాజ్యము 

మొనర్చి. జయ మొంది ఆమె కప దము 3 గట్టునట్లు స సంధిచేసీ కొనియెను. 
మటియు మక్కా మదీనా, జెరూసబేము. మున్నగు పట్టణములలో 

నుండు మనే సీదుల బాగుప సజుచి అశేకసత్రయుల నితర భౌకర్యములను గుదిర్చి 

ఖ్యాతిని బడెసెను. త్రీ శ, ౭౩౮౫ లో నిత నికుమారుండు హోదీ అను 

నతడు రాజ్యమునకు ప వచ్చి ౧౫ నెలలలోపలనే చంపయ జెను. అతని 

యనంతేర మతేని తమ్గుండగు హరూాకా-అల్_రషీద్ అను మహో 

పురుషుడు సింహాసన మధిప్టించి ౨౩ వత్సర యులు (౭౮౬ - ౮0౯) 

మహావె భవముళో. కళ్య కల చాలించి _తనవంళపుఖ్యాతిని దిగంత 
ముల వ్యాపింపంటే సెను 

ఇత (డి ఆశేబియక్ రాత్రు లను, 

కండు, ఇకండు పండితులను, Pra గాయకులను, శాస్త్రజ్ఞాలను 

_ సభకు రావించి వారి కుచిశసత్క్ళారము లొనర్చి బహూకరించి వారి 

పాలిటి కల్చ్పవృకమై ల లోకమునకు హీతకారి యర్య్యూను.. ఇతనికాల 

ములో చక్క_నిపట్టణంబులు. పెళ్కుులు. నిర ంప(బడేను. ఇతడు 

గుజలను బిడ్డలవలె పోషించి వారిచే నధికముగ 6 శ్రేమింపయిడు 

చుండెను. ౮౦౨ - వ సంవత్సరమున పాళ్ళాత్యరోమను చ క వరి 
నిసిఫోరసు కప్పము గట్టుట మానినందున నతని పె దండయా త్ర చెడలి 

జయ శాలి యయ్యెను. 

పట అళ్యున్నతదళను. 'జెంచెను, 

బడంచుండును. 

ఇతనిపరిపొలనంబున మహమ్మదీయ ఏఖ్యాతి 

అందువలన నితనికీర్త వేనోళ్ళ ౧ జాటం 

కాని దానియందు. కళంక వెంకింత లేకపోలేదు. 

శనకును, తనవూర్వులకును రాజ్య పరిపాలనంబున సాహాయ్యభూత మై మెన (| 

శారైసై దులవ౦శము నిరాలనము అన్యథా. స్వచ్చమెన యితనికీర్తి ని 

ఈతని కుమారులలో. నంతఃకలహము 

ననునతండు' తనయ్మగృజు'. నమౌనుని _ ద్రుంచి. | 
_ తాకిన సంవక్సరమున. పట్టము. నట్టల . ౨౧. సంవత్సరములు 

లుప్పతిల్హ మమూ, 

ee pe 

ఫ కా చేశముకూడ నించుమించుగ స్వాతం త్ర, నము వహించి వలస . 

స్వరకతుణమున కె తురువ్కు.. వైన్యమును. స్థాసించెను. 

 మేలెను గాని తరువాతివా రందణును తురుమ్మ నై 
_తోలుబొమ్లలగతి మెలయుచుండిరి, 

నకు వచ్చి పాశ్శాత కోమనుచ, కృవ రీ రిని యస ఐరినితో యుద | ఎ -* తీ ధి | 

గృంథమునకు కథానాయ 

మాత 

 లైెయుండిరి, 
తురును_వంకేస్థ స్థుం డగు సుల్తాను సలీమచే నోడింపండి కాకాస్తాంటి 
నోపిలునకు బందిగాం గొంపోవంబడి తుదకు ౧౫౩౨ ౮౯-వ సంవళ్ఫ 

మున శె దోప ట్టణమున ళా: నొం చెను, 

పదము నుంచెదరు, 

రాజ్య మేలెను. మొదట. నితండు ఆలీవంశసులమూలమున నేక కష్ట 

ములకు పాలై. తుదకు విజయియె తనతం డ్రివలె పండితాభినూని యె 
ఆ జా. (ప్ర, ఖ్యాతి గాంచెను. ఇతనికాలములో (గృంథాలయములు పెక్కు.ల్లు 

స్టావీంపంబడినవి... జాస్యతివ ము, గణితము, వేదాంతము . భౌతిక 

శాస్త్రములు, వైద్యము. మొదలయిన వివ యములను గుటీంచిన పెక్కు. 

శౌ స్హ్రమయులు ప్రాయఃబడినని,. "మాడు (గ్రంథములు సంస్కృతమున, 

నుండి భాషాంతరీకరింపయిడినవి. “తన్. యనంతరము. “ge 

విచ్చిన్న మె అంఠరించు మార్గము పెను. ర nn 

అనునత (డు రాజె 

రోమను పీ (మ్రీటోరియనునే ఏనవలె వం జెంద రాజ్యమున నర్వ 

మును ప న రాజులను నామమా_తావళిష్టులుగ6 'జే"ససెను.. ఇతని 

కుమారుండు వాధిక్ అనునతండు ౫ వత్సరయులు వై వె ధనముతో రాజ్య 

సె నికుల చేతులలో 

తుదకు కాపీర్ అనునత (డు 

By న ౯ 3.౨-లో అబ్దుల్ రజా కను తురున్కనే నానికి అమిర్ ఉ మూ 

ఇతనితరువాత నితని తము(డు ముతౌసిం 

నున్న తపదవి ' నొసంగి యతే నికి సర్వాధికార ము వదలి సర 

మా లే/వళిస్తుం లైయాం డెను. 

' శ, బలులె అబ్బా సెదువంశసు లనుపేర రాజ మేలుచుండిరి, వీరి పాల 

అప్పటినుండియు నీ తురువ్క్లలు 

9 నా నమున ఖురాసాన్తు సిరియా ME స్వతంత్రత. 

వహించి విడిపోయెను. తుదకు బాన్టాదుపట్టణముమాొ (త్రమే అబ్బా 

 సెదులవళో 'మెయుం డెను, 

నంతరిం చెను. ఆ సంవత్సరమున హులా గను మంగోల్ రాజు బాగ్చాదు 
| పట్టణమును ముట్టడించి. bah ముతేసీమ్ అను. ప్రభువును 
దు ౦చినై చెను, 

ఇదియు(౧హాడ టా రజీ వగ మున 

ఇంతటితో అబ్బాసె సెదుల రాజ్యము నళించినను ఈజిస్తునందు 

మో we: విం౦ల వత్సరములు పేరునకుమా త్ర ba రాజు 

వీరిలో కడపటివాం డగు మూండవ య లే 

లీ 

బాశ్చాదుపట్టణమున రాజ్యము చేసిన యా వంశఫురాజులు 

ము త్రమమీ(ద 32 గురు. వారి పేళ్లు రాజ్యకాలము. నీ [కి రద 

విర్రికే పేళ్ళక్రు ముందు “అల్” అను గారహార్ణ 

అబుల్. అబ్బాస్ అల్ొసఫా ( ౭౫౦ . = ఇక). 
మకొనూర్ (౭౫5-౭౭) 

. మహదీ (౭౭౫ - ౭౮౫10. 
వాదీ (౭౮౫ -. ౭౮౬0)... వల 
. హరూక్ _ NN 2 - రషీద్ (5 2౮౬ - - ౮0౯). | Ws గ్ా, ఫే 



౧౦౪. 

౧౮ 

D౧. 

౨.9, 

౨౨. 

విర. 

DU. 

D౬, 

“౨౭, 

౨౮, 

DF, 

30, 

ఏ౧, 

3౨ 

33; 

36, 
32. 
వకు 

3౭, 

| 2) wi 
 అమోక్రా (౮౦౯ - ౮౧౩ 

మమాకా (౮౧౩ - ౮౩౩ ) 

ముశతౌసీం (౮33 _ ౮ర౨) 

వాథిక్ (౮౮౨ -౮౪౬) 

ములేవక్కి - ల- లలా (౮రీో౬ - ౮౬౧) 
* మొన్హసిర్ (౮౬౧ - ౮౬౨) 
ము _సయాక బిల్లా ( ౮౬౨ - ౮౬౬) 

* ముతేజ్ (౮౬౬ - రా౬౮ ) 

ముహాత దిబిల్లా (౮౬౮ - ౮౭౦) 
ముతేమిదలల్లా (౮౭౦ _ రా౯౨ ) 

ముతడిద్ (౮౯౨ -. ౯౦౨) 

ము కఫీ (౯౦౨ - ₹౦౮) 

ము కృదిర్ బిల్లా (౯౦౮ - ౯౨) 

కాహీర్ (FI ౯5౪) 

రాడిబిల్లా (౯౩౨౪౮ _ - ౯రం) 

ము శ్తకీబిల్లా (౯౪౮౦ అ కరర 

ము కఫీ బిల్లా (౯౪౮౪౫ _ ర) 

ముటీబిల్లా (౯ర౬ _ ౯౭) 

టాయిలీ ఊఉ (౯౭౪ - ౯౯౧) 

కాదిర్ బిల్లా (౯౯౧ - ౧౦౩౧) 

కాయిం - బి _ అమ్రిల్లా (౧౦౩౧- ౧౦౭౫) 

ము క్రదీ _ జ్ _ అమిల్లా ( ౧౦౭౫ _ ౧౦౯౪౮) 

ము _స్టజ్ హీ రొవిల (౧౦౯౪౮ - ౧౧౧౮) 

ముస్తర్డి ద్ బిల్లా (౧౧౧౮ - ౧౧౩౫). 
రాషిద్ బిల్లా (౧౧౩ ౫ - ౧౧౩౬) 

ము కఫీ - లీ - అమ్రిల్లా (౧౧౩౬ = ౧౧౪౬) 
ం ము_స్పకొ జిద్ బిల్లా (౧౧౪౬ - ౧౧౭౦ ) 

ము స్టడీ - బి_ అమిల్లా (౧౧౭౦ - ౧౧౮౦) 
నాసిర్ - లి య దీనిల్లా ( ౧౧౮౦ - ౧౨౨౫) 

జా పీర్ అం తాతలు రా (౧౨౨౫ _ ౧౨౨౬) 

మొ సన్ సీ సర్ బిల్లా (౧౨౨౬ - ౧౨౮౨) 

ముత సింబిల్లా ( bal అ ane 

పట్టణము. మొదట దీనికి నో బ్రుక్ అని పేరు. ౧౬గ౧రీ-వ 
మున మొదటి అబ్బాసు Fd నచట నుండిన పోర్చుగీ సువారిని 
కాజ ద్రోలి దీనిని వశపజుచుకొ నెను. అటుపె నతనిపేరను దానికీ 
అచ్బానీపందర్ అను పేరు వచ్చినది, ఇంగ్ల TN (శ్రుంచివారు 

మున్నగు యూరోపీయను' లిచట వ్యాపోరమునకై. తగవు లాడుకొను 
చుండువారు? పృస్తుతేకాలమున(గాడ ఇందు వ్యాపారము బాధగా 
సాసురున్నని & దీన్: జనసంఖ్య ౧౦౦౦౦, య 

| U 

|. 

ఈతడు యూఫ 

| ఒక్క అబ్రహాముమ్మాశ్ర, 

౧౯౧ 

అబ్రహాము — క6దేవునిన్నేహితులి డనియ్మ్కు భ్ క్రజ 

నకు( డనియు నాధిక్యబిరుదములతో యూద (J౭wక ప, పంచమునను, 
క్ _స్రవసంఘమునను (బణుతుం డగు నబహాము (క్రీ స్తునకుముందు 
(కా 0 
౧F౯౯౬-వ సంవత్సర ముననుండి ౧౮౨౨ వజుకు ష్. వుహాసీ సిద్ధ 

స్రరుషు(డు. ఈత (డు హీ బభూవంశస్థా ప కు(డును యేస సు క్రీస్తు 

వంకావళినూలక ర్తయు నె వైయున్నాడు. 

బె బిలునకుం 'జాలసం వత్సర ములకు వెనుక వ్రాయబడిన 

ఖురానునందును నబ, హాముచరిత్సయు కనంబడును. nl చె బి 
లులో మోసెస్ వొ సేనచరి శ్రాశముశే ప పటు త; ము 

నకు. ముఖ్యాధారమలు. 

ఇతే (డు చేయునో త్రీ త్రీయుయ, 

ఫ్రటీన్న నదీపరిసరమునందలి యుర్ శ్రామసీవాని యె 
వి గృహారాధాత్ఫ్సేరుం డె యుండెను, Ps గాక 

యతనికి "చాహోర్కు హరకా అను మజీయిద్దటు కొమా ళుండిరి, 
ఆకాలమున నా దేశ మంతయు (పృతిమార్చనమున ముని(%యుం డెను, 

9  మేక్షదై వారాధకుండై యిీశ్వరుని తో 
ననుసంధానము వెదకుచుండెను, ' తెరహు . సకకటుంబపరగివారముగా 

నుర్ విడచి. మె సెపాుమియాలోని వారకొఫురమునకుం . జని 

యచ్చట నివాస ముండి వెనుకను పరమపద మం'దెను. అబ్రహాము 
సరై యను కన్యను. వివాహ మాడియుం డేను, హరక్షా కుమారుండగు 

లాటు నతనిత్రో నుండెను, [= 

అబ్రహాముకం డ్రి డి తెరహు, 

ఈ సంకు నబ బ్రవామయొక్క_. భక్తి క్షలిక్ష ప్రజ్వరిల్లి న నది, 

అప్పు డాయనకు భగవయయునితో. గల సంధానర హస్యమును వివారిం 

| చినయెడల, న బ్రహాము సమాధి సాధించుచు నావేశప రవశు డగు 
| చుండె నని యసభవ్ఞాలు గ్రహ్ంపలలరు. ఏల యన చె బిలులోని 

| ఆదికాండము ( ౧౨. స) లో మై వవాక్యము ల 
| బడి “యోయో భక్తా! నీవు లేచి జాలా వెళ్ళుము ; 

(నిను గొప జనాంగ సంస్తాపకుని6 జేసా లట థి 

ట్ర హామునకు విన( 

నీవంశమాలకమున 

సర్వలోకకుటుం బము అాకరననా క త ము అ, నని చెప్పి నట్లు వివరిం 

ప(బడియున్న డి, _ ఆ చేశాచార ప ప్రకార మ బ్రైహో మప్పుడు డేరాలు 
| వేసీ నివసీం చుచుం జెను. జాషడారేతంబులు, పశుగణములు విశేవ. 5 
క నుం డెను, జకచో నివాస ముండిన వెనుక నొక సంసారము లేవం అ ౨ బ్బా వీ సబ౦ద క్ mae పరే ఒకశేవు 1. క వీన్లి సికొని. సంగతి సందర్భము లెబులనివి చేశయా, త 

సంవ 

నే. సులభసాధ్య మగును * అయితే ఆబ, హామునకుమా త్రో ము తౌ నాస్థలమ 

తోను, జేయ నెవ్వరికి 

wR 
విడువవలె నని సమాధిలో చేవదర్శనము నం దిలియాటతోడశే దెవా 
జను శిరసావహీించుచ్చు వెంటనే తా నెలు(ని దేశమునకు. బృయా 

ణోన్ను ఖు. డై షెకీ మని యష్పు డెటు(గబడినపలమున' డేరా వేసెను, 
తిరుగ భగవంతు. డాతనికిల. Vr వానికి వాగ్దానము చేయం 

బడిన దేశ మదియే- యని యెటుల(జేసెను, ' es 



౧౯౨ 

క్న్నా ళ్ళ యినవెనుక్క Zేకారణముననో 

'బెఖెల్ , ఆయి యనుస్టలములమధ్య నివాస ముండ నొక గాప ప్పకాటక 

మాదెశమున వ్యాపించెను. అబ్బహో మప్పు డా ఫ్రీ కాఖిండమునకు6 

జనెను. అతనిభార్య రూపశేఖావిలాసములచేత వెలయుచున్నందున 

నల నిరూపముగల యాబేళసు లావని తారత్నముయొక్క_ సాందర్యా 
క థి 

తిశయములను సరవాశాజునెదుటః బొగడిరి, అ శె వో మామె హరింప 

బడ్కి తాను విగత బ్రాణుండుగయ జేయంబడు వ వార లుభ 

యులకును గల యంకొకవరుస ప్రకారము సరై యతేనికి సోదరి 

యస నని యామె ఫరవాతో. జెప్పవలె న చెను, క బూని 

య బృహాము సరైను ఫరవానగరికి. బంపవలసివ చెను, ఆన్ఫపవరు(డు 

వారివరుస విని 

డాసీజనంబులను పశ్వాదుల నిచ్చెను, అయితే ఆమే యతని ప్రాణ 

నొయకి యని రాజు గృహించినప్పుడు భయపడి తా నిచ్చి నసామ్మరను 

దీసికొనక యబ వామును, సరైను చారింబట్టిం చెను. కావున వారు 

ధనసమృద్టిత్ స్వటేశమును జేరర. 

అ, బ బృహోమును లాటును నింతవజుకు సమష్టిగా నుండిరి; కాని 

న ఈ హెచ్చి సేవకజనంబులలో | ద్వంద్వములు పుట్టి 

సేయక. నందున విభక్తులు కావలసినవారై ర. లాటు దూరవిచారము 

దుర్రార్జులతో నిండియుండిన సాడోమ్, గొమొ ర్హా పాంతముల నివాస 

ముగ నేర్చజచుకొని యాదుండగీం డ్రమధ్య నివాస ముం'ెను. అబ్బ 
హాము హె టబ్రోనుమైడానమున నిలిచెను, కొన్ని దినములవెనుక ఏలము 
దేళప్రరా జగు టఇదల్లామె రనునాతే(డు సాడోమ్ పె దండే త్తి కొల్ల 

ధనముతో లాటును నతనికి గల యావడా సిని చెజగాం గొంపోయెను, 
ఆ 
Nel 

లుండిరి, వారితో నార La పెం బడ్ వాని నెదిరించి తముని 

విడిపించుకొని వచ్చెను. వెనుక సాడోక్, గొ మొ ర్రాపట్టణములు res 
చేయబడెను, అసండర్భమున అబ్రహాము భగవంతునితో ముఖా 
ముఖిగా సంభాషించెను, ఒకా డృబ్బహోము తనకు సంతాన మను 
గి హీంపవళె ; నని బేవుని వేండుకొని యొకమతకర రముడ్వారా వాగ్దా 

సమయోచిత వరముల నిడుభగవంతుండు పదేండ్ల 
వజణకును ల సంశానపౌఖ్య మన్ను గృహీంప పమి భార్య 
యొక్క. కం సునీ న చ హాము: హగ రనుదచానీని. బర్మిగ్కహించి 

_యిష్టాయి లను సమారునిల ఛ గాంచెను. అయితే యతడు ఈశ్వర 

నము వడసె 

. వాక క్రపుత్రు తుండు కాడు. జేవు( డింకొ కపర్యాయ మబ ృెహామునకు 
దర్శన మిచ్చు సె రై ద్వారా అతనికి. గులదీపకుం డగు టు 
జన్మించు సని వొచ్చానము ధృడపజుపలా డై వపరిమాణకాలమున 
శూ కనుసుతుండు. వారికి జని నిం చెను, _ఈచిన్నవాండు కొంచెము 
పెద్దవాడు. కాశానే, వానిని prs 'వియ్యవలె నని భగవంతు? ... డబ్రవోమున కాజ్జాపించెను. ఆకుమూరుని సమర్చించినను దేవుండు తన | 5 

ల. పార్షానహన నలప ఫలం mon కమం సరుం డాబుడు 

ఆబ్బలక-అభయ దెనసూరి 

ఆ బృహోము 

సోదరీ యైనయెడల నత ణామెను వివాహ మాడ 

నిశ్చయించి: య బృహామున కమూల్యము లగు వెండి బంగారులను దాస 

బలపలుచుటకై వా ల్లైమర్ రాజునకు మిక్కిిలీ 

వోడ్బడియెను,. అన్యమత స్థ లయిన వెండులతోడి ప 

బృహాముకడ నప్పుడు యుద్ధశికులో నారి లేరిన 3౧౮ గురు సైనికు రన మిక్కిలి నొప్పవాండుగ . నుండెను, 

తని యజ్ఞవేదియై బలియియ్య(బోనవుచుండణగా నొకదూత యాత నికి 

నద్దు నడ్డు వచ్చి బలీ యియ్యకుండ నా6పెను, డైవాజ్ఞను శిరసావహీం-చిన 

యసీధారా,వ వృశచర్యయే యాభ క్రునివిశ్వాసమును నాదం చద్రార్క._ 

సో నింపుచున్న ది, _ సరైమరణానంతరము, అ బ,హోము 

ఇతురా యను స్క్రీని వివాహా మాడ ౬ గురు పేల్ల లను గనెను. ఈజాకు 

వివాహ మాడి యిద్దజుకొమాళ్ల్ళే ను గనినంతవజుకు న బృహోమ జీవించి 

౧౭౫ సంవత్సరముల ప్రాంతమున _బంధవిము క్రులడై తాను చిరకాల 

నుపేవీంచియున్న శాళ్య్వతపరమపదవి నంబెను. ఈయా బ,వోము 
కూ 

వంశమునందే యీసు (క్రీస్తు సు మూరీభవించుటవేం ౫ సవప,పంచ mi ales 
మంతయు నబ isn జేయంబడిన చాగానఫల మని నముంబడు ల ఏ జీ 
చున్నది, [ జా, చెం] 

లీ బ్బ VE (లేక ఆక్సెల్ ) (౧౧౨౮-౧౨౦ ౧) ఇతడు 

౧౧౫ ౭-వ 

౧౧౨౮ ప్రాంతమున జన్మించెను, 

సంవత్సరము _ మొదలుకొని డఢఉనార్కు_రా నో మును 

సావమర ర్థ సియుతో 

 _ బ (బ్రెవేశము కలిగించుగొనియెను. తరువాత గాస్కీ_ ల్లెకు 
బీవప్పునుు, “లప డ్ నకు అర్బీబివుప్పును అయ్యను, ౧౧౭౮న వాళ్లైమర్. 

| రాజు మరణమును జెందినతీరువాత ౧౧౮౨న అబ్బలన్ యొక్క అధి 
| కారము మిక్కిలి విజృంభించియుండుటచేత పడుచువాం డెన 

కెన్యూట్ రాజునకు పొమెశేనియనునాకాదళముత్రోడి పోరాట 
| మునం దుపయోగకారిగ నుం డేను (౧౧౮౪). 'జెన్గార్కు 
దేశమునందు జని నించిన మతేసరువులలో నేమి, రాజ్యతం త్ర త జ్ఞులలో నేమి 

జ పండితు. 
డగుటవలన తనగాప ప్పచరిత్ర, త, మును శఛొాయుటకు6 గావలసినయు పకరణ 

ములను తీన్నవ్రాయసకాం డయిన సాస్ట్కేనొటికన్చునకు ౩ నొసం ను, 

అభ యగీరి __ సింహళమునం దనురాధప్రరమనొద్ద 
' నుండిన బె"ద్ధవిహోర ము. ఇది అభయు. డనురాజుచే బుదునియ సు 

మిక్కిలి యొత్తుగ6 గట్టయుడియెను. ఈవిహారమం దుంజెడి స వుల 
కును మహోవిహోర మని ఫీరొందిననుణియొక్ర విహోరమునం. దుం జెడి 
భేకువులకును అభి ప్రాయ భేదములు గలిగి బౌదముతమునందుః గొని న్ని 
సిద్దాంత భేదము లేర డెను. ఈ విహార మిప్పుడు వినాశము చెంది 
దూడంభోచ్చువారికి boa es నూచించుచుండును, 

_ అభయదేవసూరి వనాల. _ శ్వేశాం బడలతెగకుం 3 జెందిన . 
గొప్ప జై ననై యాయికుండు; రాజగచ్నమునకుం జెందిన డ్రద్యుమ్మ 

| నూరిశిష్యు+డు; అతనితరువాతను గురువయిన వాడు. ఇకంయువ వాదనుఫో 
ర్ల వమను న్యాయ? గ్రంథమును సమతి తర్కన్నూత్ర యనక. క త్త్వార్ధ a 

_ బోధవిధాయిని * యను వ్యాఖ్యానమును రచియించెన్లు. ఇద్రనికిం బిదడ 
ము౦జరాజునకు సమకాలిక డయిన కి ేక్వకక్యూరి ఈ గరు.  .నర్యాను 



అభయవర్హ ము_ అభయ సింవాుండు 
అభయవర ఏ ము — ప్ల కద్వీపమందలి వీడవవర్ష ము, 

అ భఛభయసింగు __ ౧౭౩ ౧౮ క తాబ్బులలో రాయగడ 
సంస్థానము నేలిన అమరసింగుకుమారుండు, జయవూరురాజగు జయ 
సీంహు(డు తన దేశమును ముట్టడించినప్పు డమరసింగు అతనికి తొమిది 
లక్షలరూపాయ లిచ్చుట కొప్పుకొనెను, అందు మూండులక్షలకు తన 
కొడు కగు నీయభయసింగును జామినుసె క్రైను, తరువాత నీచాధ 
యెట్లో వదలిపోయినది కాని కొలందిరోజులలో నే యభయసింగు 
నేవకుండే యొక(డు తనయజమానుని జంపివై చెను, 

అభయ సింవాు (డు 
Mea - ౧౬౨౧). విఖ్యాతి. జెందిన (వ, తాపసింహూనని 'జ్యేవ 
పుత్రుండు. ఈతనికి ఉమరావ్ సింగ్, అవమరసీంగ్ అనునామాంతర 
ములు గలవు. ఈతడు బాల్యమున దం డ్రితోం దిరుగుచు కోస్తము 
లనుభవించుట కలవడినను తం డ్కిమరణానంతేరము సోమరియె వినోద 
ములతో కాల కేపషము చేయుచుండెను. కాని కొలందికాలములో సే 
తనతం డ్రిమి కు (డును, వీరా శేసరుండును అగు సాళుం శ్రాధిపతి 
యగు అాకుర్ చేసినయొకసాహ సకృత్యమువలన త ననడవడిని దిద్దు 
కొని ఢిల్లీ శ్వరుని సెన్యములతో యుద్ధము చేయ నిశ్చయింబిను 
శ్రీ శ, ౧౬౦౮ లో ఠాకూర్" మొదలుగా గల వీరులసమూజమును 
వెంటబెట్టుకొని దెశేర్వజికును బోయి విడిసెను, ఖానఖానన్ అను 
ఢిల్లీ ఫ్వరుని మం లి యొక్క లేము డయిన అబ్దుల్లా యనువానితో 
నక్కు_డ యుద్ధమును జేసీ తురు ష్కులను బూర్రిగ నోడించెను, 
అప్పుడు జహాంగీరుపాదుషాహ ఢిల్లీ చక్రవర్తిగ నుండెను ఈ 
యుద్ధములో నోడిపోయినందున పాదుషాహ రాణాతో కొన్ని 
దినములవటికు నుండునట్రిసంధి చేసికొనెను, కాని పాదుషాహ యా 
సంధిని. చాటింపక అబ్దుల్లాఖానుని సై న్యాధిపత్యము క్రింద (బెహాండ 
మైన సైన్యమును 'మేవాడమి.దికి( బం పెను, ౧౬౧౦-వ సంవత్సరపు 
ఫాల్దునమాసములో రాణ్ ఫుర్వద్ద రాజపు త్రులకున్కు తురుష్క్లులకును 
ఘూోరసం గ్రామము జర గను, తురుష్క లే మరల బరాభూతు లయిరి, 
ఈ దిగ్విజయమువలన మేవాడకీర్స హీందూ దేశమందంతటను బ, సరిం'చెను, 

— ౧. ఉదయప్రరఫురాజు 

చితోడ్ గడమునుగు టీంచినయభిమానమున రాజప్ప త్రు లందలును 
మేవాడరాజునకు సాయము చేయుచున్నా రనియుు అందుమూల 
మున దమ ెల్లెడల, పరా జయములు గల్పుచున్న వనియు6 దలంచి 
తురుష్కు_లు చితోడ్ సింహాసనము పెని తమ కనుకూలు. డస సంగ 
రాజితుం డను రాజప్ర త్రుని కూర్చుండ బెట్టిరి, ఇట్లు చేసినను రాజ 
పుత్రులు  మేవాడరాణాశే 'సహాయులుగా నుండి తురుష్మ్కు_లకు 
నంకితు6 డగుటచే సంగరాజితుని అనూయతో. జాడసాగిరి, సంగ 
రాజితుండు కొల(దెకాలమలో ల. దెచ్చుకొని, తనవూర్యుల జయ 
ఫరాక్ర, మములను తురుష్కుల దువ్క్బాత్య ములను దలంచి జకనాం 
డభయసింహుని బిలీపించి యాతనికి చితోడ్గడ మొసం వెడలి 

నా! వ! [ కీ 
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ఇట్లు అభయసింపహునకు€' దనప్రూర్వుల రాజధాని యగు 
చితోడ్గడము సులభముగ బ్రా ప్రమయ్యెను, అనంతరము కోట 
సురచీతము-గా6 దనచేతిలే నుండుట కె కోటచుట్టు నున్న యొనుబది 
పట్టణములను నలువది దుర్తములను గలీచెను. ఇది చూచి సహీంపం 
జాలక పొదుషాహ తనకమారుం డగ పర్వజ్, అనువానికి సైన్యాధి 
పక్య మిచ్చి శీ క, ౧౬౧౧లో గొప్పనెన్యమును మేవాడమోందికిC 
బంపెను. ఖామ్నోర్ వద్ద రాళశాసెన్యములకును మోగలంసైన్యముల 
కును ఫఘూరసం గ్రామము జరగెను, అందును మోగలులే యోడి పాతి 
పోయిరి, ఈ పృకారము రాజపుత్రులు మోగలులను పదునేడు 
పర్యాయములు ఓడించి తను యద్వితీయకౌర్యమును గన(బిటీచిరీ. 
కాని పెక్టు రుయోధా గో సరులన్సు, అసంఖ్యెన్యమును వ్రోలుపోవలసిన 
వారైరి. ఇది కనిపట్టి జవహోంగీర్ పాదుషాహ వురల గొప్ప సైన్యముల 
నిచ్చి పర్మాకృమవంతు డయిన కజ్జమ్ అను తనకుమారుని రాణా 
మీందికిం బం పెను. కాని యీ తడవ త నమర్య్యాదకు లోపము లేని 
సంధి చేయుటయే మంచి దని అభయసింహుండు తేలంచెను. కావున. 
మేవాడరాజులు ఢిల్లీ శ్వరుని సార్వఫామునిగా న్ ప్పుకొనునట్లున్యు 
వారు ఢిల్లీ కి “నేం నక్క_అ లేకండు నట్లును, మేవాడరాజ 
పుత్రునకు ఢిల్లి శ్వరుండు తనకుడివై పున నందటు సరచారులకంజె 
నృగృస్థాన మొస(గునట్లును ఒప్పిదములతో శ్రీః శ, ౧౬౧౬ లో 
సంధి చేసికొనెను. ఢిల్లీ శృ్వరుండు ఉదయఫురపురాజుమనసు నొవ్వకండం 
జేయ(బృయల్ని ంచుచుం డెను. అయినను తనవంళప్ప శాశ్వత కీర్ధీకి సంధి చేం 
గలంకము వచ్చె నని తలంచి తనకుమారు6 డగు ఈ కర్టుండు " అనువానికిం 
బట్టము కట్టి అభయ సింహుడు వాన ప్రస్థాశృేమముము. స్వీకరించి, 
ఉదయపురమును విడిచి పోయెను, . 

ఇత డద్భుతపరా క్రమశాలియు, . మిక్కిలి . దీర్చ కాయా 
డును, విశాలవతుండును అయియుండెను. ఈతడు సర దారులకున్కు 
స్కజలకును అత్యంత ప్ఫీయు(డు, ఇందుల కిత్రని దయాళుత్యమును, . 

న్యాయ ప్రియతయు ముఖ్యకారణములు. ఈతండు తనరాజ్యములో 
బన్ను వనూలు చేయుటనుగుజీంచి పెక్కుచట్టములు చేసి వానిని 
శాసన_స్టంభముల పెని జెక్కించెను.. ఆళాసనము లిప్పటికిని గాన 
వచ్చుచున్న వి. ఈత డు త నసరదారులకు దగినట్లు జాగీరు లొెసయి, 
వారు తనసభకు వచ్చునప్పుడు ధరింపవలసీన దుస్తులపద్దతియు, వారు 
సభలో య గగూర్చుండవలసినకృమమును నిర్ణ యించెను. ఈతనిచే "ేర్చ 
అుపంబడిన శిరోవేస్టనమును ఇప్పటికిని 6 ఉమరావ్ కాహిపగ్ డీ ? 
అని యా ప్రాంతమున ననియెదరు,. ము ఆ తే 
=. అ యోధపురఫురాజు, మహన్లుద్ షూ 

ఢిల్లీ లో రాజ్యము చేయుచుండ(గ . రమారమి (క్రీ, శే. ౧౭౨౬-వ 
సంవత్సరమున తన తండ్రియైన రాజా అజిత్ నీంగ్ రాళోడును. జంపి 
రా జయ్యెను. ఈళండు ఢిల్లీ చ కృవ (రి కింద పని చేసెను, గుజరాత్ 

|| దున శ్రీ, క .౧౭౨౭ లో ఆ రాజధానికి సుబేదారుగా. నియమింపహం 
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బడెను, కాని యాతనినోదరఠరు(€ డన బఖత్ సింగు వోధపురఫపురా 

జయ్యెను, (క్స్ క్ కఫ ౧౭౨లో అభయసింహు(డు వివము పెట్టంబడీ 

మృతి wun ఇతనితరువాత విజయసిం గను సీతనికనూరుండు 

తం, డ్రోస్టానము నలంకరిం చెను, 

అ భాయీ (డు _ ౧. స్వాయంభువ మన్వంతర మునం 

దుండిన ధరః Wty, కుమారుడు, తల్లి దయ, 

౨. ప్రియవతవుశ్రు,ం డయిన 

ఇధ ధ జిహ్వ్యనియేడ్దురుకకమారులలో ( గనిహ్టండు, ఇతండు సమస 

మందలి ఏడవవర్ష మునకు నధిపతి, క కన ఆవర్ష మున కితని పే 

వచ్చను. 

ఏ. ఒక చె హారి క 

ఈ ఒక చ వ. 3 

fe ౫ ధృత ఠా ముని నూర్దురుపు త్ర 

లలో నొకండు. ॥ ba 

అభానము — నై శేషికులచే నంగీకరింపయకిన స పమ 

పడార్గము నై యాయికులు కూడ దీని నంగీకరించిరి, వై శేషికనూత 
ములలో * ద్రవ్య గుణ కర్మ సామాన్య విశేవసమవాయ *ము లను నాటు 

పదార్థములే చెప్పంబడినవి. కాని తరువాతినై యాయికులు * అభావ” 

మను 'సెకప పదార్థము నంగీకరీంచిరి. ఆలును భావప దార్థము లనియ్ము 

నిది యభావపదార్ల మనియు వారితాత్సర్య ము, అట్లు అభావమును 

వేటు పదార్థముగ చెంచనియెడల 6 ఇచ్చట ఘటము "లేదు. ఇచ్చట 

పటము లేదు 3 అన్నజ్ఞూనము క కలుగెనేరదు. ప్రృతివస్తువు తనయభావ 
_ మునకు పృతియోగి ” యనిషించుకొ నును, ఘటము ఫఘుటాభావము 

నకు. బతియోగి, పటము పటాభావమునకుం (బృ్రెతియోగి, అభావము 

ప సంసన్లాభి వము అన్యోన్య భావము. సం'సర్లె? 

భావము మూ6ండువిధములు : శొగభావము, వధ్వంసా భావము, 

అన్న్యోన్యా భావము. పదార్థము పుట్టుటకు. బూర్వ ముండునట్టి దాని 
యభావమును ( లేమిని), ప్రానభావ మనియెడరు. ముటము. పుట్టుటకుం 
బూర్వ - మున్నదానియభావము ఘట హప్రాగభావ మనిపిం చుకొనును. 
ముందు కల్క్యావతారము వచ్చు నందురు, కావున నిప్పుడు . కల్రీ_ 
_ప్రాగభావము. కుమారుడు ఫుట్టువజకును కుమార శొగ భావము, 
కిపాలమునందు మఘటోత్న్స శ్రి త్రిక బూర్వము . మటాభావ మున్నది, 
 కూరగాయలయందు రకోత్ప త్తికి ముందు రకాఫావ మున్నది. ఇట్లు 
ప దార్థోర్ప్తి త్రికిం _బూర్యము. 

ముండును, పదార్థోత్స త్తి త్రితో వినాశమును జెందును.. కావున ప్రాగ 
. భావ మనాది యనియు, సొంత. మనియు -జప్పెదరు అనగా చానిక 
మొదలు. లేదు గాని చివర యున్న ది.. పుట్టుక లేదు గాని బా వున్నది, 

.. ఫఘుటము. యబూర్వుము. ఘట పా ... వుటము ఛ్రట్టుటకుయూర్వము. ఫట ప్రాగభావము అనాదికాలమున | మజీయం౬ బ్రతియోగయొక్క యుపాదానకారణమునం' న. కండి: యున్న,ద దని చెప ప్పవళెనుగదా 8 ఇ ఈ des ఘటోక్సత్తి 

_ అపదారముయొక్త పా ప ర b= ర్యూగభావ 

అభయు(డు-అభావము 

తోడనే వినాశమును జెందును. కల్కీ_, పాగభావము కల్క్యవతార 
ముతో నంత మొందును, ఫు ఫుత్రున్ని పాగభావము ఫ్ర తొత్పత్తి తితో 

ముగియును, పదార్థము నాశనమును జెందినతరువాతను గలుగునట్టిడాని 

యభావము ప్రృధ్వంసాభఖావ మనిపించుకొనును, కుండ పగిలిపోయిన 

తరువాత్ దానియభావము ఘట పృధ్వంసా భావ మనిపించుకొనును. 

నుటవిధంసానంతరమున పగిలియుండు "పెంకులలో "సేభుటాభఖావ 

మున్నగో యది పృుధ్వంసా భావము, (పృధ్వ్పంసా భావము సాది ఆనం 

తము; అనంగా దీనికి నుత్సత్తి యున్నది గాని నాశము లేదు, దీనికి 

పుట్టుక యున్నది చావు లేదు! పృతియోగిధ్యంసమే దానియుత్పత్తి 

కాలము. ఇది ఫుట్టినతరువాత దీని పృతియోగికి ( ఘటుమునకు ) మరల 
న_స్టీత్ణ ముండుట sea కనుక పృధ్వంసా భావమునకు 

నాశము లేదు. అత్యంతాభావ మనంగా "ెజ్వుడును లేకపోవుట. 

గొ డ్రాలీకొడుకుు కుం డేటికెము ఇందుల కుదాహరణములు. ఈయ 

భావ మనాద్కి యనంతేము. ఇది యొకప్పుడు పుట్టలేదు; ఒకప్పుడు 
చచ్చిపోదు. సాధారణముగా సంసరాభావ మట్టు మూండువిధములు గాయ 

జెప్పంబడనను కొందు సామయికాఫావ మని యొక భేదమును 
సమయవి శేవమునం దుండునభావము సామయికాొ భావము, 

ఇది సాది సాంతము. దీనికి పుట్టుక యున్నది, బా వున్నది. అనో 
న్యాభావ మొక్క విధమే, రెండుపదార్భములళో నొకటి మటియుక 

జెప్పిరి ం 

దానియం దుండక పోవుట అన్నో న్యా భావ మనిపీంచుకొ నును, 
ఘటమునందు పటాభావము కలదు పటమునందు ఘటాభావము 

కలదు. ఇది అన్యోన్యాఫావము. అశభీదమును నిషేధించునట్టి 
యేయభావము కలదో యది యన్యోన్యాభావము, “ఘటము పటము 
కాదు” అను వాక్యమునందు ఘట పటములకు నభేదము నిషేధింప6 

బడుచున్నది. కావున ఘటమునందు పటముయొక్క్ల యనో్యో న్యా 
భావము కలదు, . 

లక్షణము = అభావలక్నణము చెప్పుటకు నై యాయికులు 

పెక్కు_విధమ:ల యత్నించిరి, కాని సమాధానకర మైన | లక్షణము 
మార్రేము వారికీ 6 జిక్క_దయ్యెను, మొదట భావము కానిది యఫావ 
మనిరి. కాని యది భావలకుణసా"పీకుము, భావమునకునూ త్రము 
చక్క_నిలమణము. చెప్పినవా కెవరు * కావున భావ మనంగా అభా 
వము కానిది అభావ మనంగా భావము కానిది యన్న అనో న్యా 

న్ (శ్రృయదోనుము పెను, దీనిలక్షణము చెప్పుటకు వీలు లేనందున 
పనన యాయికులు [I అఖండోపాధి యన్నారు, అఖండోపాధి 
యనంగా లకుణకూన్యజాతివి శేన మని we 

_అభౌావస్వయాపము. ;.___ ప్రాచీననై క న ఫొ క్ 
ప్రధ్యంపాత్యం శౌభావములు నం. నల్ ( లేదు) sis 
వలన౭ బుట్టిన (వతీతికి (జ్ఞానమునకు) విషయములు; అనగా hi 

'యన్ని టీవల్లన ఒకానొకోప డార్థము లే దనుజ్ఞానము కలుగును, 

)0ఈా 
పాన! ప్రౌగభావము గాన్ని న. గానో కోలసీ 

- ~~ క 



అ భిచారము 

నవీన నై రహాయికులనుత మిందులకు విరుద్దము. వాది 

నజ కజ్ణ్ఞజన్య ప, ప తీతికి 

యుండనేరదు, 

మతమున ప్రా గభావ ప్రధ్వంసా భావములు 
_ విషయములు కావు. అవి అత్యం భావముతో. గలసీయు౦డ 
వచ్చును, (వృతియోగియొక్క ఆరయుపవాదానకార ఇమునందును అత్యం 
'తాభావ. మున్నది. దెనియభావమునుగుటించి మనము మాటాడు 
చున్నామో యది యాయభావమునకు( బ్రతి యోగి, ఫఘుటా భావము 
నకు ఘటము (సప్కతియోశి, ప్కతియోగియెన ఘటముయొక్క_ యుపా 
దానకారణము మృత్తిక లేక క పొలద్వయము!, నవీనమతము ననుస 
రించి అత్యం తాభావమునకు పృతియాగితో విరోధ మున్నది. అన్య 
ముతో లేదు, ఎచ్చ సెచ్చటం | జృతియోగి యుండదో యచ్చటచ్చట 
నత్యం తా భావ ముండును, క లేనిచోట నెల్ల భుటాత్యం తౌ భావ 
ముండును, కావున ఘటోత్స త్తికిం బూర్వమందును (ప్రాగభావ 
వాలమందున్యుఘట నాశేకాలయానందును(ప్రథ్వం సా థవకా యందున) 
ఘటముయొక్క_ (ప పృతియోగియొక్క_ ) యత్యం తొభాౌవ ముండుట 
వలన “కపొలమునందు ఘటము లేదు” అన్న ప్రతీతి! ( అనుభవ 
మునక్కు స్టైనమునకు ) విషయ మత్యంతాభావ మగుచున్నది, 

ఈజ్ఞూనము పా (థొగఫావు ప 'ప్రధ్వంసా భావజ్ఞానము కాదు. ఆ 
ప ప్రతీతి యెట్లు కస్ట నన6గా * కపాలమునందు ఘటము పుట్టగలదు ? 
అన్న ప్ర ప తీత మనకు భుటోలత్ప త్తికిం బూర్యము కలుగును, ఇదియే 
ప్రాగభొవజ్ఞానము. ఇట్లు ఘటోత్న్స శ్రి తికి ( బూర్వము మనకు రండు 

సునములు "కలుగుచున్నవి. ఒకటి *భుటము లేదు) అనునది ; 
రెండవది * ఘటము పుట్టంగలదు ? అనునది, మొదటిది అత్యం తాభావ 
మునకున్కు రెండవది ప్రౌగభావమనకును విషయములు, ఇవి రెండును . 
ఏకకాలముం దుండును. అ ప్రధ్వంసా భావజ్ఞానమును, అత్యం తా 

భి "వజ్ఞూనమును ఏకకాలనుం దుండును, ఘటమును కోట్లతో య బగులC 
గొట్రినతరువాత మనకో రెండువిధము లె న వ్ర త్రీతి కలుగును, 6 ఘటము 
శేదు ) అని ఒకట్సి “మటము పగిలీనద ? అని యొకటి, మొదటిది 
అత్యం తా భావవిన యము, రెండవది ప్రభ్యంసా భౌవవివయము, ఇట్లు 
పా ప్రా, గభావమందు * ఘటము ఫుట్టగలదు ) అన్న జ్ఞా జాన ముందు శేకాని | 
సట లే దన్మ జ జాన ముండదు; ప్రభ్వంసాభావమునందు “ఘటము. 
పగిలినది ) అన్నజ్ఞానచే ఉండును గాని ఘటము. "తే దన్నజ్ఞూన 
ముండదు, ఇందువలన నే నపీనమతమునందు ఈ ప్రాగఖావు రశ 
సాభావములు నజక్శజ్ఞజన్య ప్ర ప శీతికి వినయములు కావు”. అ 
చెప్పబడును, 

అభావమునకు అభావము :--- - భావపడార్థములకే కాక యభా 
వములకుగూడ నె యాయికో లభావము నొప్పుకొనియున్నా రు. 

భావముయొక్క_ యభావమును ౪ భావ, పృతియోగికాభావ ? మందురు. ' 

1. కుమ్హరివాయడు కుండను జేయుటకు మొదట మంటితో శెండు 'చిప్పలను చేయును. 

 మటాభావాభాొవము ని షేధముఖ ప, తీతికి. 

౧౯ 

అ ఫౌవముయొక్క  యభావమును “అభావ ప (పుతియోగికాభావ * 
మందురు. ఘటముయొక్క యభావము ఫ ఘటాభావము. దీనికి ఘటము 
(వ, తియోగి, ఈ ఘటా ఫావముయొక్క_ యభావము మరల, ఘటమే 
యగుచున్నది. ఇట్లు ఈ రెండవ అక్యం'తాభావము మొదటి యత్యం 

తాభావముయొక్క. | పృతియోగి యగ ఘుటముతో సమనియతము ; 
అనంగా నుటస్వరూపము అయియున్న ది డానికం శక భిన్న ము కాదు, 
ఇట్లు కండవయభావము ప్రృతియోగిస్వరూప మని యొప్పుకొననిచో 
రెండవడానికి మూడవ యత్యేం తా భావము, మూ౭డవదానికి 'నాల్దన 
యత్యం తొభావము, ఇట్టనంతధార కలీగి యనవసా దోషము ప్రొ పిం 
చును, ఇది ప్రా చీనులముతేము.  నవీనులు2 ఈమతము నంగీకరింపరు. 
వీరి ముత మున (ప్రృతియోగి యగు ఘటము విధిమఖ్మ ప, తీతికి విషయ మె 
యాన్ని, పటే _ఫావరూషము., ప 

వివయము, 
అభావరూాపము. కానున ట్ర ఫఘటరూపముకాదుు ఘటము 
రంకు పృథక్కు కావున ' ఫఘటాఫోవము, ' | -భటాభావా 
భావము అని శెండు అభావములను కొనవలెను, ఆమి6దను 
మా(డవయ భావము మొదటి యభావముతో సమనియత మగును, 
నాల్లవయభావము రెంగవయభావముతో సమనియత మనను. 
ఇట్లు యుగ సంఖ్యా భావములు (సరిసంఖ్య గలవి) ద్వితీయా భావము 
నకును, విషమస సంఖ్యా భావములు . (సపృథమసంఖ్యాభావమునకును _'సమ 
నియతీము, లయినందున అఆనవస్త లేదు, ప్రాచినమతమున నొక్క 
యభెౌవమున్తు నవీనమతమున 30 డధాతకులుక (గృహీంపవలెను, 
ఇట్లు ప్రాబీనమతేమునకు లాఘవమున్కు నవీనమతమునకు గౌరవమును 
కలుగుచున్నను భావాఫౌవము లేకము లన్న స్రరాతనులనుత మంతా 

నంగీకరించుటకు వీలులేదు కావున ఈ నవీనమత'మే నైయాయి 
కలలో నెక్కు_డు శ్రావ్యముగా నెంచంబడును, 

(కొ. నేం, ల. 

అనగా 

ఆన 6గా 

అభఛిచారమ __ ఒకతం తృ వి శేవము. ఇది ఆటువిధ 
ములుగ నున్నది : మారణము మోహానమ్ము స్పంభనమ్ము విద్వేవణము, 
ఉచ్వ్చాటనము వశీకరణము, 

౧. మారణము ;__- పశోమాదికర్ర, ములచే నితరులను జంఫుట, 

మొదట దీని ఇన్నియో పద్ధతు లుంెడివట ! ఇప్పటికి. నీయా 

బార మక్కడక్కడ నున్నది. తాంత్రిక లిప్పటికిని మారణాద్యభి 
బారములను జేయుచునేయుందురు. సో కో నిట్టిమార ఇకర్హ 

ముల నొనర్చువారి శీలీకలు దండించెడివారు, 

ఆ శెంటిని కలిపి కండను జేయును, వానినే 
కపాలద్వయ మనియొదరు, ఈ శెండును కలయుట కపాలద్వయసంమయోగము, . వ 

2, మన చై యాయికలలో న! న 6 నవీనులు * అని శెండు "భేదమ్మజ్టు కలవు, 



౧0౧గా్జడా 

౨ మోహనము $=. నుంత Rg ప్ర, జలను 

sel గావించినై చుట, 

_స్తంభనమ 2. పూర్వము శాంత్రిక లెనేక విధముల 
వా Pore హ_స్తపాదాద్యవయవ స్ట కథను. న తు నేనా స్తంభ 
నము మున్నగునవి చేయుచుండువారు. ఇవి యన్నియ Pi 

ahha జెందిన వే, 

ల, విద్వేవుణము :._ ఒకరి 'కొకరికి విరోధములను గల్పీం 
చుటై చేయుతం త్ర,వి శేనము, 

చేయు తంత (ర్రువి శేవము, 

చచ్చి _ యెత్తించుటకె 

౬, వశీకరణము ః ఇతరులను hl వా 
ప నభిచార ము, 

అభిజ్ఞాన కాపంశలము _ — మహాకవి కాళిదాభు 
నివే రచియింపంబడిన సంస్కృత శొకృశే నాటకము, సంస్కృత 
నాటకము లన6ంబడునవి యన్నియు సంస్కృత ప్రాకృత భూయిష్ట. 
ముగ నుండుటచే వానిని శేవల సం స్కృత నాటకము లనుటికం శ 
సంస్కృత ప్రాకృాతనాటకము లనుటయే సమంజసము. ఈ నాటకము 
నందు రెండుపాళ్లు సంస్కృతమున, మూండుపాళ్లు _ప్రాక్ళతమును 
డన్న వని చెప ్ప వచ్చును. ముఖ్యపా తృ త లలో రొజా, బుషులు తప ప్ప 
మిగిలీనవా రందజును . (హాకృ్ళత మే మాటలాడెదరు. 
డును పలనాడు అయిన విదూప.కుండుగూడం త్రాకృక మే 

యోగ్యక ;. 3 పృపంచమందలి యు మో eh 
ములలో నిది యొక్క_టి యనియు, హీందూటదేళమందలి నాటకము 
లలో నుత్తమోత్తను మనియు దీనికి ఖ్యాతి కలదు. 6కావ్యేషు 

నాటకం రమ్యం త్ర శో రమ్యా సకంతలా ) యన్న శ్లోకమును 
పరగ నీ బేశమనంసుం 'బండితులు 

పరం 

శిష్యులకు య జెప్పుచున్నారు, 
శ్ర శ, ౧౭౮౯ లో సర్. విల్యం జోన్సు అను నాంగ్హ పండితుండు 
కలకత్తాలో న్యాయాధీశుండుగ నున్నవాండు. . ఈ నాటకమును 
ఇంగ్లీ వ షులోనికి భా పాంతీరీకరించెను. అప్పు డీనాటకము యొక్కు_ 
ఖ్యాతి యూరోఫ్రఖండమునం. దంతటను బృసరించెను, ఆశ తాబ్టిలో 
యూరోఫుఖండచుందు. కవి శే శ్రమం 

లేక నృత్యము చేసె నని వె ప్పెదరు. భూలోక స్వర్షలోకములలోని | 

“యన్ _బొహెమియన్ _ విన్ల్యాండిక్ భానలలో 
టన 6 బడును, ” rn జ 

రెజు న్నేహ్తుం 

డని “ఖ్యాతి గాంచిన 78 | 
- (Goeth ) అనుత _త్త్వీజ్ఞాం కీచక మును జదివి యానందమును. పట్ట 

ల. ఇంగ్లీ షుభామలో నీ నాటకమునకుం బండె డ్రైండుభాషాంకరములున్సు 
చాలును, రషియనులో 'మూా(డున్సు డ్యానిషులే శండును, . స్వీడిషులో రెండును, 

అ భిజ్ఞా నశాకుంత లము 

సౌందర్య మొక్క_చోటను జూడవలయు నన్న నీశామంతలయమే 

చాలును ” అన్న యర్లము గల పద్యమునుగూ డ జె ప్పెను!. అప్పట 

నుండియు నీనాటకమును పాళ్ళాత్యులు వి కేవ కృద్ధలో య జదువు 
చున్నారు, యూరో పృఖండమందలి యన్ని భావలలోనికి నిదె 

భాపహాంతరీక రీంపయబకుటయె కాక - యిందునుగులించి చర్చాత క 
గృంఢములుగూడ( బెక్కు_లు పుట్టినవి, ఇట్లు వ 

ర్యముచే శాకుంతలము పాశ్చాత్య పొర స స్తే శ్రిపండితులను మోహ్ీంప 

జేసీనది ! 

నాటకస్వరూప ముం పాల ఫా ఇందు నేడంక ములు 

కలవు. ఇవి గాక నాటక ప్రారంభమునందు (ప (వృస్తావనయు, ద్వితీయ 
తృతీయాంకములకు నడుమ నొళవిమ్య_ంభకమును, తృతీయ చతుర్థాం 
కమలకు నడుమ నొకవిష్క_౦భకమును, పంచమవ.హైంకమురికు 
నడుము నొక (ప్రచేశకమును గలవు, క్రమముగ నాడినయెడల 

నీ నాటక మాడుటకం దక్క్కువలో ( టా! తొమిది 

గంటలు పట్టును, మొ త్తముమౌంద 'నాడుట కిది కొంచెము పెద్దనాటక 

మనియే చెప్పవ లెను, పూర్వ కాలమం దాడునప్పుడు నటులు 'శేమవీలు 

_ ననుసరించి కొంతే భాగము తగ్గించి యాడుచుండిరేమో యని తలంప 

ఈ నాటకముయొక్క వేటువేటు,ప ప్రతులలో నశీకపాశాంతర 

ములు కలవు, చిన్నచిన్న RAEN నటుండనిచ్చినను, ఈనాట 

కముయొక్క_ మూండుఖీన్నపాళములు పీాందూబేశమునందు. “గాన 
వచ్చుచున్నవి: (౧) గౌడీయపాఠమ్ము (౨ బేవనాగరపాఠమ్యు (3) 
దాక్షీణాత్యపాఠము. మొదటిది బంగాళీఅకు.ర ములతో శ్రాయంబడీి 

నది, బంగాళ దేశమందు వాడుకలో నున్నది. రెండవది దేవనాగరాకు. 
రములతో వ్రాయయిడినది. కాశీదేశమునందున్ను కునోళాస్ట్ర ను 
నందును ప్రచారములో నున్న ది, మూ(డవది యాం ఛా, కరముల 

తోడను, ,గ,ంథాకురములతోడను. వ్రాయంబడీనది. తీ: దేవ లో 
నాగర, చామీణాత్యపాఠములకు Pena విశేవ భేదము లేదు. కాని 
గౌదీయపాఠమునకును ఇతరపాఠములకును చాల భేద మున్నది, 
ఈ నాటక మును గాడీయ పాఠము ప్ర కారము పండిత ధ్రేమచం ద్ర 
తర్క_వాగీశుండు ౧౮౬౦ లోను, డాక్టరు పీస్ చెల్ ౧౮౭౭ లోను. 

మ్యుద్రెంపించి ప్ర పకటించిరి, జేవనాగరపాకము _నమసరించి ఈశ్వర 
దంప్రవి ద్యాసాసకులవారును, శ్రా ఖిసర్ మోనియర్ విల్యమ్సుపండి 

తుండును ము.ద్రింపించిరి, డాక్ష్ణాత్యపాకము పాళ్చాత్యసా హీత్య 

శ్వాస్త్రనియమముల ప్రకారము శోధించి అచ్చు వేసీ నవా ెవరును 
లేరు. జు సజిరీ ప్ర తు స లున్నృమి. son తం దక్షిణ దేళశమునం 

బదుశెనిమిదియు ఇటాలియనులో 

'డచ్భిలో రెండును. స్పా ్య్టినివ్్ పోలిష్ య్య హంగరీ 

జర రృనుఫావలో (6 

క టం. గలవు! హిందూ దేశమందలి భాహాంతరములనుగుటేంచి. ముందు కే 



గల యేక ప్రృతులలోని పాళొంతోరములను ఫోక్ళు_ అనునతండు 

సంగృహీంచి యొకచోట నచ్చో త్తించినాండు. ' కాళిదాసుని యితర 

కావ్యములనుగుటీంచియు = న్తండు దాకీ కాత్యపాళాంతర ములను 

సం గ్రృహీంచినాండు!, ఈ మూండుపాఠములలోను గాదీయపాఠము 

“పెద్దది? అనంగా నితరపొఠములలో లేనికథ కొంత యం దధికముగ 

నున్నది, ఇందుల, కొక చిన్న యు దాహరణ మిచ్చెదము. దేవనాగర 

చాతీ ణాత్యపాఠక ప్ర, ప,కారము మూండవయంకమునందుు శకుంతలా 

దువ్యుంతు లొక్క_సారి కలసి కొలందికాలములో జీలుదురు. గౌడీయ 

పాఠ పృకారమ్ము, శకుంతల నెడలీపోయినళే రువాత చేతిపున్చకంకణము 

పోయిన దన్న మివ "పెట్టుకొని రాజును జాచుటకు మరల వచ్చును, 

ఇద్దజును కలసి లతామండపమందలీ చంద్రశిలావేదికపెని గూర్పుండ 

ముచ్చటింతురు, ఈభాగ మంతయు నంకములో నాల్పవవంతు 

ఉండును. మొ_త్తముమి(దం బండితులయభి, ప్రాయము చూడంగా 

బేవనాగరపాఠము. నిజ మెనపాక మనియు, 

యధికభాగ మంతయును బృత్నీప్త 

అయినను _ గొడీయపాొశఠాభిమానులు 

పాఠమే నిజమెన మూలపాఠ మనియు 

చె నందున నాయా దేశములవారు 

మనియు6. దేలుచున్నది, 

లేకపోలేదు. గౌడీయ 

నది యాడుటకు( 'బెద్ద 

(సృయోగమున కనుకూలముగ(€ గొన్ని 

భాగములను తగ్గించి చిన్న పొఠములను నిర్మించి రనియు. వారు. చెప్పె 
దరు, దాతీణాత్యపాఠము మూడు షాఠములలోను బనికిరాని ధని 

మోనియర్ విల్యమ్బు (వ్రాసెను, 

నమ(దగినది కాదు, 

గొన్నియెడల దాత్నీణాత్యపాఠము'లే మూలానుసారముగ నున్న వని 

పాొటక్కర్ అనునాత౦ండు చూపినాండుడ; మొ _త్త్రముమోయద 

జూడలా మూండుపాఠములలోను నున్నఫాగ మంతయు నిజ మైన 

(గృంథ మని గ్రహించి న. వానివాని wpe 

ఎట్ట గ హీంపవ లెను, 

కథా సందర్భము : సాపు ఇందలికథ సంక్య కవన గాకరేము 

నుండి గృహింపంయబడినది, మహోభారతమునం దాదిపర్యములో 

౬రీ-న ఆధార "మొదలుకొని ౭రీ-వ అధ్యాయమునజకును శకం 

తలాఖ్యానము కలదు. కాళిదాసుండు ముఖ్యక థను మహాభారతమున 

నుండి తీసీకొన్నను మూలకథలో. గొన్నిమార్చులు వేసి దానికి 

మెటు(గు పెట్టియున్నా (డు, 

గల "భేదము తెలియుటకై యాశెండుకథలును సం కేపముగ నిందు 

నిచ్చుచున్నారమ 1. వాలం . : 

భారతకణాసం గు పాము ;-- దువ్యంతేమహారా చొకసాండు 

సై న్యసమేతుండై యరణ్యమునకు చేరటక
ులబోయి మృగముల సంహరిం-: 

చుచు! గడుదూరము గడ డచి చనిచని మాలీ నీతీర మునం దున్న, క! 

ఆ mm లూ వారా ఇ ౨. వా నాని అంజూ ” 

2 Patankar’s Edition; Bombay. 

గాడీయపాొశ్రమునందలీ 

కాని యాలరేనిమాట యంతేగ. 

ఏల యన చేటు జేబుపాఠములను పోల్చిచూడ. 

ఛారతకథకును కాకుంతలముకభకును 

౧౯౭ 

మహార్థి' య్యా కేమమును సమౌపించేను. ' అమృహామహునిదర్శనము 
చేయ(దలంచి తనపరివారచు నా శ్రనుజ్వూరమునం దె నిల్చి తౌ 

నొక్క_(డు లోన6 బ్ర వేశించెను. అశృమ. నునంగా నొకమునిప 

యని యర్థము. "అందు. న కా కోయు వారును, వేదము. తు. 

వారును, ఫూర్వపక్షు. సీద్దాంతములం బ్ర సంగించువారును అసబుషి. 

పుంగవులు పెక్కు_రుండిరి, రాజు కణ్వమహర్షి యుండు కుటిరమునకుం 
బోయెను అప్పు డాయాశే, మమం era గానరానందున రాజా ' 

క ఎవ. కిచ్చట? న. శ్రి వీలీచెను. అంత లోేననుండి సౌందర్య 

వె భవ యగు శకుంతల వచ్చి 0, మాతం డ్రి, డిగా రగు కణ్యులు వనమునకు 

ఫలంబులు తెచ్చుటకు బోయిరి, Pots -ర్హమా త ంబున' వచ్చెదరు 

కూర్పుండుండి ? యని, చెప్పి యతిథిసత్మా_రము జ; నా 

ఇంబులచే నాతేనిని. దుమ్యంతునిగ నెణీలాను, దువ్యుంతు(డు తాప 

వేవముతోనున్న ' యాచక... నిపడుచును ' మోహించి.“ న్ hen 

ఇచ్చటి కేల వచ్చితివి? బృషూచారిధైమెన క ణ్వునిక్ నీవు కూంతుర - వగుట 

యెట్లు *” అని యడుగంగా నామె తొను విశ్వామి తు నితపోభంగము 

చేయుటకు బోయిన మేనకకు6 బుట్టినదాన ననియు, "మునక విడిచిపోంగా 

ఛకుంతములు (పతులు) "పెంచుచుండ6గా( గణ్వమహార్షి తెచ్చి చిన్నప్పటి 

నుండియు6 బెంచె ననియు6 దనజన్మవృత్తాంత మంతయు 'సవి_స్టరముగ6 

జెప్పెను. అంత రాజు'. తీన్ను. గాంధర్వవిథిని వివాహ మాడు మని 

కోరగా నామె. “నీవలన : గాకు, గలి గెడిపుత్రు తుని యువరాజును 

జేసెద నని యొప్పితివేని నిన్ను వివాహ మగుడు నని. చెప్పెను. 

రా జామాట యొప్పుకొని: యా మెను గాంధర్వ్యమున వివాహ మాడి 

“నిన్ను నారాజధానికిం దోడొ-_నిపోవుటకు సిబ్బందిని త్వరలో నే 

పంపెద ” నని యామెతో జెప్పి కణ్వుడు వచ్చిన గోపపడు నేమో 

యని తలంచి నిజనగరమునకుం బోయెను, శకుంతల గర్భముందా ల్బెను, 

రాజు పోయినముసూర్త ర్రమునకు బుషి వచ్చి దివ్యజ్ఞానమున 
నంతయు 'జీలీసికొని, సస్టతో. నున్నకూంతునకు గ్రైర్యము చెప్పి, 

యావివాహమునకు సమ్మతించెను. శకుంతల మూ(డుసంవత్సేరముల 

వజుకును నో ధరించి కలి క వ ర్రీచిహ్మ యలు గలపుత్రు, తు నిం గనెను, 

వాడు గజసిం హోదులను బట్టి  యాడుకొనుక కి కి కలవా6 oat మునులు 

వానికి సర్భదమనుC డన్న పీరు పెట్టిరి, వాం డచ్చట నాటండ్లవా( డస 

వజకును' ఈం డెను, కాని దువ్యంతం  డింతవటికును శకుంతేలను దీసీ 
కొ నిపోవుటకు మనుష్యులను పంపీనవాండు కాండు. ఆ(డుపడుచులు 

పెక్కు_డినములు ఫుట్టినింట నుండయగూడ, దని తలంచి కొందణుశిష్యు 

| లను వెంట నిచ్చి కణ్బు(డు. శకుంతలను, ఆ మెకుమూరుని దుష్యంతుని 

యొద్దకు. హా, న్టీనాపురమున్లకుం బం "పెను; శిష్య. లామె నచ్చట. విడిచి 

శకుంతల రాజును జూచి “ను నీకు ధ రృపత్ని ని, ఈ 

త నీ కారసపుత్రు, త్రం (డు. . నీవు" Ha 'శమయునందు నోప్పు 
జ గా కాలాన లం న నాన. ల. 

1 Foulkes’ Complete Collection of the yagous ౯౭డడషకక of
 the Madras Mss. of Kalidasa, | 



గిరా 

కొన్నట్లు -ఈబాలుని యువరాజును జేయుము? +అని గ్. 
నాతడు 'తౌను శకుంతలను వివాహ చబూడుటయు, నామెకుం బుట్టిన 
కుమారునకు యౌవ రాజ్యూఫిచేకమ: ను -జేసెద నని. 'యొప్పుక్రొనుటయు 
చెబీంగియుండి: కమ్ము. లో కాపవాదఫీతి చేత నెలుంగనివానినలె నటించి, 

“రీతాపనీ | నీ వసత, మాడుచున్నా వు. చేను ని న్నెలుంగము, నిన్ను 

వివాహము చెసిక్రానలేదు'; వీయ నావు తుడు కాయ; వెడలి 
పొమ్ము ” అని యామెను నిఠరాకరిం-చెను, “అంధుమౌంద నామె 

యత మాడుట దోవ. మనియు, భార్యవు తు:లను * పరిత్వజించుట. న: భ్ ర్యాఫుత్రు షు 
తగ దనియు గంభఖీరవచనముఅతో. బె సె ప్పును, "కాని "రాజూ విన 

డయ; అంత నామె .మిక్మి_లీ కోషమును కలదియై “నీవు ద్య్వజం 
జేర్చకుండినను ఈ ..కుమూారు(డు - తప్పక సకలప్ఫృథ్వీమండలంబుం వ 

ప6ంగలండు * అని చెప్పి వెడలీపో(దొడరాను. "అంత .నాకాళశవాణి 
6 ఫకుంతల చెప్పుమాట నిజము. ఈమె నీ. కార్య $ వయకు 'నీ కుమా 
రుడు, వీరిని -భరింపవలయు ) నని _.పలిళెను. అప్పుడు రాజా 
లో కాపవాదశీతి చేత దా న “ప్లెటు(గనివానివలె నటించితి నని చెప్పి 
శకుంతలను, సర్వదమనుని సగారవముగ (గృహించెను, 'సర్వదమను(డే 
భర తుడు. 

-అభిజ్ఞానళాకుంతల కథాసారాంకేము ; క్ దుమ్యంతనుహారా 
జోకనాండు శిడిచెంటః దగిలి రథముమో (ద మికి,_లిదూరము పోయెను. 
లేడిపెని- బాణము 'చీేయంబోవునపు ణా శే శ్రీమహా ప్రాాంతమందలిబుపి,కుమా 
రులు “రాజా! ఇది అశ శేనుమృగయ, చంపవలి* దని చెప్పిరి. 
రాజు వారిమాటలు విని. యెక్కుచెట్టనవాణమూను - “దీని రణము డిగ్గి 
కోణ్యా కే ,మమును జాడ బోయెను, ఆ మమునం-చు6. గణ్వకువార్టీ 
శేల డనియు, కన్యయొక్క_ ప్ర ప్రతిభా హముల నివారణనిమి' త్త 
మెచ్చటికో వెళ్లిననియు, అ తు యా :శే శ్రీమమందు 
నున్న దనియు వినెను, ఆ శ శానుమునందు€. 

చెట్లకు. నీళ్లు. _పోయాచున్న మస్తు 'తౌప పసకస్యకలు కనయుడిరి, 
వారిలో  నొకే శకుంతల, మిగిలినవారు అననూయయు, 
ద్రీయంవదయు నను నా మెచెలీక _తేలు.. రాజు చెట్టుచాటున జాలి. 
యుండి వారీసం భౌవణము,వినెను, వారిలో రం యుడు నాతని 
మనస్సు తగలెను, కాని" రహా మె ర్రావ్మాణకన్యక యేమో యన్న 
సంశయ. మాతని చోధించుచుం డెను, ఇంతలో శకుంత లముఖిము 

bE సంస్కృత భారత ముయొక్క_ 

మూడవది శెన్న పట్టణమున . ఆం శ్రామరమలతో 

విధముగనే. యుండును. 

పోయిరి, 

బొ "ప్పుకిొని పో 1 

మను ఉప 

అని'వార్త వచ్చెను, ఇట బుషులయా జ్జ; 
_'అనుల్ల ౧ఘునీయములు, 

(బవేళిం చినరరువాతను 

మండప మునందు6 

యచ్చ పడిన ప్ర) పుకు 'లీప్పుడు నాలు కానవచ్చుచున్న వి, 
గారిచే నచ్చాయి లింప(బడినది, 'శెండవది. బొంబాయిలో . “నాగరాతరములతో నచ్చొ త్రి తింపంబడినది* దీనినే. గణ పతికృష్ణాజీ ప, పతి 

“నచ్చొ ఇ 'చింపంబణినది. 

న్థులచే. “దామీణాత్యపాశానుసార “ముని నాగకాకు కయులతో “గచ్చు షేయలబడినది. 

అభిజ్ఞా జా న శాకుంతలము 

చుట్టును పద్మ భ్రాంతిచేత నొకతుమైద తిరుగంజోచ్చెను,. ఆమె భయ 
పడెను. తాను బయల్పడుటకు నదియె మంచిసమయము గదా యని 

తలంచి రాజూ శ్ మరము నదల్బుట కై ముందునకు బోయెను, ఆతని. 

a నా శో (శ్రుమవిరుద్ధ మైన వికారము కలిగను, ఆమె 

నీస్లచే మాటాడకుండెను గాని అననూ యా ప్రియంవద లాతని గౌర 

వించి కూర్చ్నుండంబెట్టిరి. వారితో సంధాషించునెడ నననూయవలన 
నాతనికి 'శేకుంతలయొక,_ ఫూర్వజన్యవృత్తాంతము ' తెలిసెను. ఆ మెక 

జూచి 

కణ్వ్యుండు వివాహము చేయందలంచి నాం డనియు6 'బెలిసెను, ఇంతలో 

"వినుక(బడ సిబ్బంది వచినందున నొకగజము బెదరి యాశీము కాగ 2 | (Uy) 

ప్రాంతమును ధ్వంసము చేయుచున్న దని విని యందటును వెడలి 

రాజు ఆ (శృ మమునకు వెలుపలనున్న తనళిబిరమునకు6 

బోయెను, ప రాజునకు చవేటమింద .మనసు 
వోదయ్యె, అందుచే వేట ప సృయత్నము లన్నియు మానవలనిన దని 

యాతీ(డు తననేనాధిపతిని బిలిచి యాజ్ఞాపించెను, శకుంతలను జాచు. 
టకు. మరల నా శృేమములోనికి' చేమిమివమో 6దం బోవచ్చు నని తన 

మిత్రు. డైన విదూవుకునితో చాలోచించు చుండణా, న్నా శృమ 
ములోనుండి యిద్దటు బుషికుమారులు. వచ్చి క క ణ్వమహర్షి య్యా శ్చ 

మమందు శేనందున రాకు సులు - మాయిష్టికి 'విఘ్నము( ణు 
చున్నారు. కావున మారు మూ యా. శో శ్రృమమునకు వచ్చి కొలందిదెన 
ములవజుకును . మము అనె అని వేడరి, అందునకు రా 

బ్రయత్నింపలగా శాజధానినుండి ' శాజమాత 

6 సంటికి నాల్జివదినమున ఫుత్రృషిండపరిపొలన 
వాసము కలదు. నాంటిదినమునకు నీవు తప్పక ళానలెను 9 

అట తల్లీ యాజ్ఞ! రెండును 

విదూవకునిని రాజమాత తనకఘుమారునిగా 
నెంచుచున్నందున పు తృకృత్య మును దిర్చుటకు రాజధానికి విదూనం 
కుని€ బంపి రాజు తాను బుషికార్యమున కై యా శామమనకుల 
బోయొను, అశ (శ్రామమునకు బాధ కలుగకుండం దన వెన్ళమనుగూడ 
విదూనుకునిచెంచ నగరమునకు బంపివై చెను, 

సెలను పృకార ము 

™ కుంతల విరహవేదనతో న గృశింపంయాచ్చిను, ఆమె 

సఖు: .లీసంగతిం గనిపట్టిరి. ఒక దినమున సఖులు ముస్టరును ఒక లళా 

గూద్చండియుండిక. శకుంతలను. పరుండంబెట్టి 

ఒకటి కలక'తాలో సృ్కతాపచం ద్ర రాయి 

యందురు, 

నాలవది యిటీవల కుంభళ్ళూశిణ ములో ( గొందటు మధ్వమత 

మొడటి చూడుకూర్చులును సౌధారణముగ నొక్కు. 
ఈ + “యూండీఆటిలోను 'శకురతలాఖ్యానయు 1జరావః అధ్యాయము మొదలు ౭ర_న అధ్యాయమువటికేను వర్తి ౦:ప జడియాన్సది.  శంభ్లస్లూాయు కూర్చు లే మారక్తయు కారా అధ్యాయము మొదలు -౧౦౦-వ 'అఢ్యాయమునజకు నున్నది. ఆంధ 

__ మనందు. "శకుంతలా ఖ్య్యాన “మ్మాదిషర్జ్యము చత్వుర్ణాశ్వ్వాసయ సందు  వర్షీ ౧షట్తాఢినది, సళ్ళలో + శకుంతల 

ధ్ర ముహోభారత 

దువ్యంతునితో ( కెప్పినమాటల్కు మగ ముఖ్యముగ hia యోగ్యత న prey మక్కల్ చక్కూల వర్తి రింపరుడినది, 



అభిజ్ఞా నళాకులతలము (గడా 

అననూయ్యా ప్రీయంవదలు శెతో్ళోపచారములు చేయుచు. దిన్నయగా | 
నామిమనసులోనిమాటం గనుంగొనిరీ. వారు ముగురును ఆలోచించి 

శకుంళలచె రాజునకు నెక ప్రణయప, తిక వ్రాయించిరి, ఈలోపల 

రాజు కొంత వి శాంతి పుచ్చుకొనుటకు బుషులవలన ననుజ్ఞాతు. డై, 
మనసునందలివిరహవ్యథ మాన్సుకిొనుటకు శకుంతల యచ్చట నుండు 

నని యాలోచించి, సఖీ త్స తృయ మున్న ముండపమునకు€ ప. 
చాటున? గూర్పుండ Mh లన్నియు విని సంతసించి, శకుంతల 

తనచే రచింప(బడిన ప, ణఆయపద్యమును. చదివినసమయమంగు. వారీకిః | 
బృత్యకు మయ్యెను. అననూయా పీయంవదలు శకుంతలాదుష్యుంతు | 

లకు ననురాగము కలీపి వారి నిద్దణును నచ్చటనే విడిచి. ఇడలీ |. 

పోయిరి. శకుంతల వెడలంబోయెును; రాజు శకుంతలను చేయి పట్టు 

కొని మరలించెను, అంత నామె * పౌరవ!' మర్యాద What, 
“స్ు నీయెడ౦ (బ్రాజయము కలదాన నైనను స్వతంత్రను' కాను, 

నా తండ నన్ను నీ కీయవలెను * అని. యసెను, అంత రాజు 

“నీవు భయపడవలదు. పూర్యరాజకన్యలు స్వఠంతృలై. లె గాంధర్వ | 

వివాహమునం దమ కిష్టమున్నలరులను బెండ్లి యాడిరి, వారితం డ్ర్రు 

లందులకు వారి. నఖినందించిరి, * అని ప్రత్యుత్తర మిచ్చి అ 

ముద్దు = పెట్టుకొనుటకు నామెముఖము పెకి సత్తెను, ఆమె సిస్ట్రచేల దల 
యావ య ఇంతలో నాశ _గ్రోనుములోేని వృద్ధతాపసి రై యెన. గొతమి 

శకుంతలయొక్క_ కరీర స్థితిని నన ఆరోగ్యమునకైా తీర్ణ| 
మిచ్చుటకును ఆ అ వచ్చెను, ఆమె వచ్చుచున్న ట్ 
తెలిసి శకుంతల రాజును పొదచాటున దాచి తౌను గొతమి. తెచ్చిన 

తీర్థము దీసికొని యామె ర మనంగా నామెవెంట: వెడలిపోయెను, 
ల రాజు ప్రానం. వచ్చి శకుంతల వెళ్లి నందునక్రు | 

జింతించి సవనరక్షుణమున కె చెల్లి పోయెను, 

నిన్ను గుర్తి రపకోపోవునుగాక * యని శపించెను. ఈళాప మా మెక 
వినబడ లేదు' కాని యామెచెలిక' _లె లిన యననూయా. (ప్రీయ 
వదలు వినిరి: వారిలో 6 బ్రీయంవద వెళ్లి sans ల 
దీర్చి J ఏచెన నగ గుర్తు చూపినయెడల శాపము పోవును” అని, 

 యాతేనివలన శాపశాంతి వరము వడ"ెను, వా రీసమావారము కుం 
తలకు జెప్పలేదు. | 

తరువాత నణ్వుండు వచ్చెను. ఆతని. క్టొవకో త్ర త, శాలయం 
' దళరీరవాణివలన. శీకుంతలాదువ్యంతుల వివాహ'సమా చార. మంతయు 

నామె గర్భవతి యనియు చెలిసెను, ఆండుపీల్ల లు పుట్రంట6 బెక్కు_ 
' దినంబు లుండరా దని చెంటనే యాతండు, గౌతమిని కార్ బ్ఞరవ 
 శారద్యశు లనువారిని 'వెంటనిచ్చి శకుంతల న త్తవారియింటికి 
బంరిపెను, వెళ్లునప్పు డననూయా ప్రియంవదలు “నిన్ను నీభర్త _ 

గు ర్రింపంేని టన చూపుము '* అని శకుంతలక్రు( జెస్పిరి, 

[ఈమె మార్లమునందలీి శ కావతారమునందు శచీతీర్ణ మనకు వందన 
మాచరించునహ్వ్పు డా మెకుల న నాయుంగర మానీళ్ళ లో 

సు 

బుషిశిష్యులును, గాతమియు శకుంతలను. దీసి సకొనిపోయి రాజు 

నకు 6 నీ భార్య ఈమె గ్రైకొనుము* అనిరి. రాజు శాపోపహతుం 
'డసటచే నామెను మజుచ్చి దీనిని. వివాహ మాడినట్టు నే నెటు 
నని యాయమెను నిరాకరించేను, శకుంతల తెనచేతియుంగరముం జూప. 

! బోయెను, కాని యది (వేల లేనందున జిన్నృవోయి, రాజునళు6 దమ 
| పృణయకాలమందలి' కొన్న స ద్ద రుల. జె ప్పెను* కాని: యాతనికి స స్మృతి: 
రాదయ్యె. అంత బుషిశిష్యులు ఈ ఈము" నీభార్య, ఉంచుకొనిన. 
నుంచుకొనుము ; - వెడలంగొట్టిన. విడలంగొట్టుము అని' చెప్పి యా మెను: 

విడిచి ఇళ్ల దొడం6. క్ తనపురోహితుని ధర సంచేసా మడిాను, 
ఆతం డిట్లు' సమాధానము చే ప్పైను.: “నీకు మొదటికొడుకు చ శ్ వర్తి 

| లకుణములునలవాండు. పుట్టు నని చెప ప్పంబడియున్న ది; కావున మడు 
వజికు నీమెను* చాయింట నుంచుకోనియెదను.. ఫుట్టినపిల్ల వాండు చక్క 

వ-రీలకణములు గలవా౭డేని: యీమెను నీవ్ర నీభార్యగా. (గృహీంప' 

| వచ్చును. [ఆమె యావలిక్ వళ్ల గ నామెతల్లి యగు మేనక. వచ్చీ 
' యామె: నాకాశమూర్షమున6 నీసికొ నిషోయెను]. | 

Pm! ఇ. Pp. ee "ను ఉమ -— [శకుంతలా దువ్వ్యంతులకు గాంధర్భవివాహము జర గను, ఆమె 

గర్భవతి యయ్యెను. సవనకార్యము పూర్తి యెనందున బుషుల్ర 
యాజ్ఞ ను బొంది రాజు కణ్వమహర్షి తిరిగి రాకమునుప్కే తన నగర 

మునకుం బోయెను, పోవునప్పుడు కకుంతలచేతికి. దనే పేరుగలరత్న 

ములయుంగరము నిచ్చి, యందలియకురములను దినమున కొక్క_టి' |! 
చొప్పున లెక్క పెట్టుచుండవలసిన దనియు, చివరయకురము లెక్క_ | 

సెట్టువటికు నామెను తీసికొనిపోవ రాజధానినుండి. జనులు' వచెద | 
ఇ రక క్త తీరములో బడిపోయిన రాజము ద నొకచేంప మి'0ను,, త ఆ జెప్పి చె శీను, ఈకథ యంతయు జరసటకు. రమారమి ఆటు. | థి Ww © 

ఒకటె స సవాం డాచేంపను బట్టి కోయయగా నాయుంగరము వానికి దినములు పట్టియుండును. [1 
“దొరను, బాండు దాని నమ్లచుండంగా రాజభటులు: వానిని బట్టు 

' కొనిరి): దొంగ యిని: Gas: వానిని రాజభటులునుు. ప 
! డును: లిక్సింపూనించికి. ఆయుంగరము రాజుగారికి. జూఫుటకు నాయ: 

|: కందు. తీసికొని వెళ్లెను. ఆయుంగరమును. జూచినతోడనే. రాజునకు... 
“మేల్కూనినట్లు. సతి వచ్చి. శకంళలవివాహవిమయ మెనయుదంత 
మంతయు. గనులం గట్టిన ట్టుం డెను, బె సవానిని విడుదల చేసి వానికి 

రాజా హ స్టినాపురమునకు చెడలీపోయిన దినమున శకుంతల. 

వివళచి త్తయె కుటీరమునందు6 బరుండియుం'జెను, అప్పుడు దుర్వాస 

బుషి. నిక వచ్చెను. కాని శకుంతేలచి త్ర త మటు. లేనందున శామె 

యాతనికి. భిక్షు పెట్టదయ్యెను, అందుచే. నాతనికి. గోపము వచ్చి: | 

“నీ వెన్వనిని తలంచుచు నన్ను నగౌరవము చేసితివో యాతండు 

1, ఈనివుయములు' రరగమువెం గానరావు. ప్ర, వేశకయులవలనన్యు Frye పీ కళ అొపీంచుకొ నవ లెను, 
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బహుమతి చేసెను, అప్పటినుండియు - రాజు ..విరహతాపముచేతను, 
పశ్చా త్రపముచేతను పొగలంజొచ్చెను. ఇంతల్లోల గాలెనేయు లను 

దె దై శ్యులను జంపుటకు రావలసీన దని ఇంద్రుఃడు దువ్యం తుని యొద్దకు 

రథ మిచ్చి మాతే లీని బంప6ంగా నాతల. Pept దు దునియొద్దకు వచ్చెను. 

[మేనక శకుంతలను దీసికొనిపోయి స్యర్లమనకును" భూలోక | 
మునకును నడుము నున్న కింపురునపర్వత మె మెన సూమకూటపర్వతము 
మే మారీచ ( కళ్యప )బుషి యొక్క ఆశ్రమములో: నుంచెను. అచ్చట 
"నామె (సృేసవమై చాలునిం గనియె, . .అతనిక్ నాతని సత్త సమును 

బట్టి pe అ నా డని ేఠరు పెట్టిర* 

దువ్యుంతుండు కాలనేముల సంహరించి యిం ద్రుః ని వీడ్కొటని 

తిరిగి భూలోకమునకు వచ్చునప్పుడు త్రోవలో, నన్ను మారీచా శ, 
 మమును దర్శింపంబోయొను, తన మైవవళేమునం  దనభార్యాపు శ్రు, ష్ 
గలసికొ చెను!, 

చెండు కళలకును . గల తు. టా ఛారతములోని. మూల 
కథయా నాటకసం విధానమునకు ననుకూలమెనదిగ నే యున్నను కాళి 
దాసుల డందు6 గొన్ని మార్పులు = చేసి, దానికి వన్నె తెచ్చె ననుటకు 

సందేహము లేదు, పెని యీయంబడిన రెండు కథలను ముఖ్యముగ 
గమనించితి మేని వానిలో ముఖ్యమైన కథా భేదములు నాల్జు తావు 
లందు నం ఇ 

౧, 'మొదటిమార్చు. నాయికా నాయకు లరాగోదయమునకు 
ననురా గాభివృద్ధికిని సంబంధించినది, .. " మహాభారతమునందు దువ్యుం 
తుడు. శకుంతలను ' కటీరములో నొంటిగ్లా ళాచి మోహించి, నీకు 
బుట్రినకుమారునకు రాజ్య .మిచ్చెద. నన్నలంచ మిచ్చి గాంధరషమున 
వివాహమాడును, ఈవ్యాపార మంలేయు నొకటి రండుముహూ'. “6 

ములలో 6. బూరి యగును. ఇందు రాజుయొక్క నిర్వా్యాజాను 

రాగము కనుప డు-సే కాని శకుంతలకు రాజు ఎల చే వు. గానరాదు,, 

కాసవచ్చినంతవజకు. థ్, నాకుమారుని యావరాజ్యాభిపి క్ష కుని జేసిన 

గాని నిన్ను య చెండాడ ? నన్న ందున సవ్యాజముగం గానవచ్చునే కాని 

ప్రేమ లేదు.. నాటకమునందు నీ శే యమ. పరస్పర మై మెనట్టున్కు 
నిర్వా్యాజ మెనట్టును వర్ణ ౦ంప(బడుటయే a దీని యుత శి కిని 
నభివృద్దికిని 

నిర్వాజగ్రే 

'పరివూర్లతకును అయిదాటుదినములకాలము పట్టినట్లు 
చూపి 'నాయిశానాయసలమనంబులందలి భావోదయాదులు. వేటువేటు 

1. శీకుంతలను గులించి:. ఈ. "నాటక్షమునం దున్న కథవంటి కథయ. 
అది భారతకథవలె నుండక, ఉంగరముతో స సంబంధించిన కథగలి! అభిజ్ఞానశాదంక లక థను పోలీయు 

 కాళిదాసుం డీకథయంతయు నీ ఫురాణముననుండియే. గృహీంచె నని కలంపవచ్చును.. 
యని వుప్ప టకు దగిన కారణము POD ఈ కథ' గల స్వర్షఖండము. ఉత్తర దేశ ప (ప్రుతులలోమా త్ర, 

ప్ర శులలో .లేకండుటచేతను (చూడుడు పూనాల్లోం టక టింపంబడిన' ఆనందా స్ట శ్రమము ద్ర ణాలయములోని be ద్మవురాణము) పద ద్మపురా : 
తృపాంచె. ననుట స స్పష్టము... 

గలదు. 

. ణము వ్రాసినవాండే”. _నాటకముననుండి ' కథను. 

డియయు నసత్య సంధుండుగను మోసగాండుగను, కాన్చించును, 

గానవచ్చుచున్నా (డు, 

చారము జరగినది, 

అ భిజ్ఞాన కాకు ంత లము 

రంగముల మూలమునన్యుప్మ సంగములమూలమునను (ప చదర్శిం పయబడినవి, 
భారతీమునందు రాజు దొంగవలె. భీతితో త నాటకము 
నందు నాతండు బుషిఫు త్రు తు ల Es: నా Ww ముములో 6౬ గొన్ని 
దినము భంది వారీవలన న స. వెళ్ళును, 

3, + 2 శెండవమార్చు దుర్వాసబుషేళాప ము, నాలా! 
నందు కాళిదాసునిచేం జేయంబడిన . ముఖ్యమైన మౌ ర్పిదియే యిని 
చెప్పవలసియాన్న ది, భారతకథయందు దువ్యుంతుండు కాం 

పట్టణ 
మునకు _ వెళ్ళి నతోడ"నే నిన్ను6 చెచ్చుటకు జనములను ' బంపెద * " 
కకుంతలతో నాతండు చెప్పెను, ఇట్లు చెప్పునప్పుడే యాతనికి మన 
సునం దొక యుద్దేళము “పెకి మటియొకయుద్దేశ్రమ కలిగ ననుట 
స్పష్టము. శకుంతలను పట్టణమునకు దీపికా నిపోవుటకు. జనులు వలయు 
నన్న నా న్ట శీనుమునకు ణీ యాతని సైన్య మంతయు నుండెను, 
కణ్వు6 డా wg (శ్రామమందు లేనందున శకుంతలను తీసీ కొనిపోవుటకు వీ వీలు 
చే LI చాత (డు వచ్చినతరువాత నాతని యాజ్ఞ నొంది తీసికా 

వచ్చుటకు గొందటి నచ్చట నుంచి. వెళ్ల (గూడదా ? yes రాజు 

_తో మ్లిదిసంవత్సేరములవజకోను, శకుంతల వివాహముసంగతి' జ్ఞాపక 
 ముండియే యామె యేమియెనదియు గనుయగొనిన వాడు కాడు, పిదప 
నామె సుతు త్రునితో యాడ వచ్చి. వివాహవిమయమున్తు గుటీంచియు, 
ళా మునుగు తించియు. జ్ఞాపకము చేయలగాం చెలీసీషాము వారీని 
నిరాకరించెను. కావున శకుంతల "చెప్పినట్లు అత( డసత్యసంధుండుగ 6 

ఇదియు౯గాక ఆక్షుణమునందు మనసును 
పట్ట లేక శకుంతలను పరింభెనేకాని యామెయందలి నిస్సీమ్రే మచే 
గా దనియు. దో6చును.. 6 ఇన్ని దోవములు గలవాడు నాయకు€ 
డుగ6 బనికిరాండు, అతనియందు నీదోవములు. 'లేకండంబేయు "బి 
ట్లని" తలంచి కాళిదాసు డీమార్పు చే సెను. రాజా శకుంత లాసంబంధ 

మును వెంటనే మజచిపోవుటకు దుర్వాసళ్ళాపమును కల్చిం'చెను, 

రాజు తఫోవనముననుండి _ వెడలిపోయినదిన మే దుర్వాసళ్నాపసమా 
ఆతం డా దినముననుండియే యంతయు మజచి 

పోయెను. కావున నామామీరములసంఖ్య ఫూ ర్రియసవజికు నాతండు 

శకుంతలను తీ సకొనివోవుటకు జనులను . పంపకపోవుటయు, తరువాత 

శకుంతల యాతనియొబద్దకు బోయినప్పు. ఢామేను గు ర్రింపక నిరాక . 

రించుటయు సుసంగతము లే, దుర్వాసళ్ళాపము రాజు స తిపథమును 

పద ద ప్రురాణమునందు స్వర్షఖండమున oo అధ్యాయములలో6 

న్నది, కావున గొందజు 

కాని. పద్మపురాణము కాళీదాసునక్రు6 _దరువాతిది. 

ముండి దఠత్నీణటదేళ.. 

ఇదియు (గాక యొక పృతిలో శానిపించి "యొక ప ప్రతిలో 
. న 'శేనందున గ్ర ప్రతీ ప ప్తమైన. దనియ్మర కె ్పశ్షడ్నును; అ వెనుకనుండి యెవరిచేశనో: చా య(బడి యంద es దని భావము] 



అ భజ జాన కాకుంత లము 

బూ ర్తి నాక, (క్రుమించిన దని చూస టక గవి పంచమాంక ప్రారంభ 

మున నొక చ రంగమును ద్రుదర్శించి నాండు. అది 

ఖావగర్శ్భితేముగను, ఫావభరిత ముగన్కు సర సముగను ఉన్నది. రాజును, 
_ విదూవకుండును కలసీయుండ సంగీతశాలవై స్రననుండి యీ కక్కింది 

6 అహిణవమహులోలువో తుమం', 

తహ పరిచుంవిఅ చూఅమంజరిం 

కమలవసఇమె త్తణీవ్వుదో 

మహుఅర నిమ్మ రిఒసీ ఇం కహం.1) 

ఇకముందు నీయంబడు భాషూాంతరములు వొయికముగ 
& విశీశలింగకవిగాదీ శాకుంతలముననుండిద్మే wr 

ఈపాట హంసపదిక యనునామె రాజును ఉ ద్రైశించి పాడెను, 
క నాయం దొొకప్పుడు డుమకలవా(డవై యిప్పు దన్య క్రీ రే ప మచ 
నన్ను మజబచిపోతి? వని క్ర ఈభావము రాజు (గృహం 
చెను గాని హంసపదికచే నుద్దేశింప(బడిన యన్యస్ర్రే తనరాణి యస 
సుమతీ దేవి యని కలంచెచేకాని, hal (సృణయ మాత 

నికి నెంతమాత (త్రీమును జ పీకి వచ్చినది కాదు, శకుంత లా వియోగము 
స్ఫురింపకపోయినను wom: జెప్ప రానటి యొక విధమైన మనో 
వ్యథమా లేము కల్తెను. రా జిట్లనుక్రొనియె :__ 

_ రాజా _-((ఆత్త్మగతమ్ ) కింను ఖలు గీత మేవం విధార్థ మూక 
శ్రే శ్రేష్ట జనవిరహాద్భ తే ఒపి బలవ దుత్క_౦8తో ఒస్మి, న 

6 రమ్యాణి వీక్ష్యు మధురాంశ్చ నిశమ్య శబా 

న్పర్యుత్సుకీభవతి య త్సుఖితో ఒపి en 
a 

1; ద్విపద, క్రొ క్రొ త్తవూంచేనియ. గ్యోలంగ నీవు చి శ్రంబునను గోరి గా గా నపుడు 

యెంతయు. 

౨౦౧ 

త చ్చేతసా స్మరతి నూన మబోధపఫ్రూర్వం 
భావనస్టిరాణి జననాంతర సాహృ దాని, * 

[ఇతి పర్యాకుల (స్తీ సిన్ల న తి ]2 

ఇట్లు శకుంతే లావివాహవివ యము రాజు నకు బూర్వజన వ్యాపారము 

వలెం బూర్తిగ మజుఫునకు, వచ్చినది. అకారణముగ మనసునకు 
వ్యాకులత కలీగినయెడల పూర్యజన మందలి సంస్కారము దానికి. 

గారణ మని సాధారణముగ ననుకొనియెదరు, అస్టే రాజా తనమనో 

వ్యాకులతకుం (బ్రస్తుత జన్మ సౌహార్టము కారణము. గాక జనాంతర 
సాహోర్లయు కారణ మని తెలంచుచున్నా యం, 

ఈలాగు శాప పృభావనముచే రాజు పూర్వపృ త్తాంతము మజుచి 
నందున నాతనిని అసత్యదోప. మంటదు, . అతనిసచ్చారి త్ర, మునకు 
భంగము కిలుగకుం టెను. కాని వట్టశాపముమట్టు నక, దెచ్చి "పెట్ట 
యూరకుండినచో రాజునకు నెప్పటికిని శకంతలావివాహావివయను 
మ్ రాంజూలదు, కథాచమళత్కారమునకు భంగము కలుగును, 

కావున అభిజ్ఞగ (గుర్తుగ) నుండు నుంగరము క నంబటీచినప్పుడు 

రాజునకు బూరషుసమాణార మంతయు “స సతికి వచ్చు నన్న శాప 

విము కీ విధానము చాతుర్యమతోం గల్చింప(బగినది. ఆయుంగరము 
క కృతీర్ణమునం బడుటయు నెక బె _స్తవానివలన రాజు నకు మరల దొర 

కకటయు6 గాళిదాసుని ప సృతిభావిలాసమువలనచే, ఇంత యేల ? అభి 

జ్ఞాన మైన యీ యంగుళీయక'మే యానాటక సంవిధాన చాతుర్య 

ఖే కంతకును మూలాధారము, అందువేతనే యా నాటకమున కభి 

జ్ఞానళాకుంతలచ మన్నే పేరు వచ్చినది, 

కొ ప్రమ్మావివిరిదేనెం గోర్కి_ తీరరగ, నమాడ్కి_ హాయిగ ననుభవించియును, 
నిపు డీవు మధుపమా |! యింతలో నిచట నపరూప మైన యీయంబుజవసతి 
మటిగి సుఖం చెడుమా త్ర, తన యెట్లు, మజవ(గల్లీతి తొంటిమావిమం జరీని, 

ప్రీయజనవియోగము లేకయు నే. నేమియు దోంచనివాండనుగా నున్నా 6 
2, రాబు _ [తనలో] అది ih కాని సీార్థమును విని 

ప్ అట్టు కాదు, 

జనుండు సుఖితు. డయ్యు 

[అని యాకులపాటుతో నుండుచున్నా (డు]. 

( వీలేశలింగకవి ), 

గీ, ము న్నెటుయగకయు మది నంటు పూర్వజన, 3 భవ్య సఖ్యముల్ స్మరణకు వచ్చు. గాన 
సురూపచయము గనియా నా సకల వినియు ప ల. గాంచు, 

8. ఈ నాటకము నకు, గలకశాలోే నచ్చువేసిన నాగర ప్ర తులలో నన్ని ంటిలోను “ అభిజ్ఞానశసంశలమ్ ? అనియు, _బొంచాయ్యి 
చెన్నపట్టణములలో. బృ బ,కటిం పంబడినవానిలోను “ అభిజ్ఞానశాఘుంకలక్ అనియు( బళ్లు. కలవు. వాచస్పత్యమనందుంహద నాటకము 
6 అభజ్ఞానకీక నలమ్ ౨ ప అనియే యున్న ది, దీనివివగ మిట్లు వ్రాయంబడియున్నది : స 

.లుబభావే ల కా. ని ఈ నాటక ము.పె టీక వాస సినవారీలోో 
నొక్క_ండైన వైఖానస ,శ్రీనివాసావార్యుండు 1 అభిజ్ఞానశాకంతలక  అనుపొఠమునే గృహించి యిట్లు విగృహము (బ్రా pha 
తలా మధికృత్య కృతో గ గ,౦థధ ఇతి శాకుంతలం = నాటకవి శేషు త్వాత్ నఫుంసకం - అభిజ్ఞాన ప్రాధాన్యం? 

తథాభూ తాం శకుంతలా మధికృళ్య కృతాఖ్యాయికా.., 

6 అవకా ఆ త్ర అభిజ్ఞాయ తే కర, కరణి కా 

“శకం 
శకుంతల _ కాకంతలరాళ్ర 

మెట్టున్నను ఆ లా సట మను సమాసముయొక్ష్ల వి గృవామునునుటీంచి పలువురు త (వానసియున్నరు, క అభిజూన 
స్ఫృతా శకుంతలా! ) అభిజ్ఞానశకుంకలా (శాక'పార్టి వాదివత్ ) అని. కొందజును * అభిజ్ఞానం చ శకుంతలా చి (ద్వంద్వము ) అనికొందలును, 
$ అభిజ్ఞాశేన స స్ఫతా శకుంతలా యస్ని న్ తర్ (మధ్యమపదలోపి )౫ యని కొరదజును. వ్రాసియున్నారు, | 

డా 



అ 

9) (౮-9 

౨, భారతకథలోం గాళిదాసునిచేం చేయంబజిన మూండవ 

మార్చు కుమారసం బంధ మెనది. కుమారుడు పుట్టినతీరునాత చాత 

నితోయగాడ శకుంతల రాజునొద్దకు వెళ్లి నట్లు భారతమునం దున్న ది, 
శకుంతల గర్భముతో నున్న ప్పుడే, యనయగా నింకను పిల్ల వాడు 

పుట్టుటకుబూర్వ మే రాజునొద్దకు6 బోయె ననియు, నచ్చటనుండి 

యామె నిరాకరింప6బడినతఠరువాత మారీ చబుసి యొక్క య్యా శ్రమ 

ములో నామె ప్కృసవమై పుత్రునిం గనియె ననియు నాటకమునందు€ 

గథ మార్చంబడినది. ఇట్లు చేయుటకు శెండు మూండు కారణము 

లున్నవి. పిల్ల వాని తో యాడ దల్లి వచ్చియున్నయెడల్క తల్లిని 

గుర్తి ంపకపోయినను చక కవ ద్రి ర్రిచివ్నోంకితు(డును, అమిత సత్తు (డును, 

దున్యంత ప్ర ప,తిముండును phe 'సర్వదమనుని రాజు తనపుత్రునిగా 

గు ర్తింపకయుండుట  యసంభవము, గు ర్తించినయెడల 'సంవిధానము 

నక భంగము కలుగును. గుర్తించియో లేక గ ర్తింపకయో రాజు 

కకవమూరుని(/ూడ ఇెడల6గా స్పై నన్న యనౌచిత్య ప, ప,సంగము 'సంభవించు 

టయీ కాక స ప్రమాంకమందలి సర్వదమనుని బాలలీలావినో దాదిక భాగ 

మంతటికిని నాటకమునందు6 (స క్తి లేకపోవును. 

ర, నాల్దవమార్చు శకుంతలాదువ్యుంతులను హేమకూటము 
మీద గళ్యపా, శృమమందుం గలుపుట. శెండవ్మ మూండవ మార్పులను 

బటి యో నాల వమారు చేయవలసివచ్చినది. 
టె ౧ ఎ 

చేటు మార్పులు : పైని జెప్పంబడినవి కథానకమందలి 

ముఖ్య మెనమార్చులు. ఈ మార్పులు చేసీనంతనూ ర్ మున నూల 

క్షథభోనుండి చక్క_నినాటకము వెలువడునా 2 sae 

సృదర్శనీయమైన యప ప్రతిమనాటకరూప ము వచ్చుటకు నింకను.గొ గ్యొశ్త 

కథలును క్రొ త్రరంగయలును కొక కొ, తపా (తీములును' కావలెను, ఈ 

పృథమ, ఇత మ స్పప్తమాంకమందలి 

భ్వల్బభొగమునకును. మూలభారతమున ందు నాధారము 

ద్వితీయ తృతీయ shat వస్టాంక ములు పూ_రిగనుు కొంచెము తప ప్ప 

మిగిలీన స ప్తమాంక ఉక కాళిదాసునియొక్క_. నూత నసృష్టి 

యనియీ చెప్పవలసియున్న ది; అనయా నిందలికథయు, 

నాయకులు దప్ప నితరపా తృ లును, రంగములును కల్పనలును నవీన 

ముగ గవిచేని రృింపంబడినవి, మొదట జెప్పినయంకములందుగాడ 

నూతనపాత్ర, త,లం “కలవు, కాని మొ  త్తముమో6దను గవికి మూలమందు 

రెండవ భాగమునకు నా య్తాధార మైనను లేదు. 

నాయికా 

నాటకమునకు వన్నె పెట్టుటకై కవిచే ని _ర్లింప(బడిన నూతన 

het seni ప్రభమాంకముందలి భ్రన మర ప ప్రకరణమున్ను |. 

గీ ఇది ప్ర 

నటి కవి 
లు 

_ గలదుః ~ 

అభిజ్ఞాన శాకుంతే లము 

శకుంతల వెడలీపోవున పుడు రాజును చూచుటకై కాలి! దర్భ గ్ర చ్చు 

కొన ననియు, బట్ట ఇవెట్టునకుం బట్టుకొ నె ననియు. మిపులు కల్పించి 

యా(గుబటయు, నాల్లవయంకమందలి ఫకుంతల య త్తవారియింటి! 

బోవునప్పుడు లేడి యడ్డగంచుటయు. నై దవయంకమందలి హంస 
పదికాగానమున్కు ఆజవయంకమందలి ధనమిత్రుని మరణవా_ర్హయు, 

మాతలీ వచ్చి విదూప.కనిం బట్టుకొని వీడించుటయుు, నేడవయంకమం 

దీ సర్వదమనుని మెడలోని తాయెతుమావోత మును ముఖ్యముగ 

బేర్కొ_నవలసీయున్నవి, ఈ చిన్న చిన్నవ్యాపారములవలన6ం గవి 
కథయొక్క పూర్వాపరసందర్భములను చక్కంగం గల్పుటమీకాక 

మానవునకు6 చెలీయకుండ మానవాంత$కరణములో నుండునట్టి 

యుదా త్రభావములను మనోహరముగ వ్య క్షపటీచియున్నా (డు, గొప్ప 

మార్చులకం మె నిట్టి కొలంది మార్చులలో నే రసభావములను చిత్రించు 

పృతిభయొక్క_ మనొహరాకృతి దృస్టోచర మగును, ముఖ్య 
ముగ దృశ్యకావ్యమునందు నూజుపద్యములకం మె పదిరంగములకం శె 

నొ క్రహావభావము ఒక్కనయనకటాక్షముు ఒక్క_చిటునవ్వు ఒక్క 
చిన్నమాట నూబు నెట్లు న సంవిధానక మాధుర్య మును 

ఎాచ్చించును, 

శకునములవిరొంద జనులకు లల నమ్మిక ననుసరించ్చి వానిని గథలో 6. 

జేర్చి యచ్చటచ్చటం గవి ముందు రాంబోవుసంవిధానకమును “సే ప్రేకుకు 

లూహీంచునట్లు చేసి సియున్నా (డు, రాజు తపోవనమున€ ప్రజల 

పనే Shi స్ఫురింప నాత( డిట్లనును: 

6 కాంత మిద మూ శే (శ్రామపదం 

స్వురతి చ జ. కుత 8 ఫల మిహాస్య, 

అధవా భవిత వ్యాచాం 

ద్వారాణి భవన్తి సర్వత్ర.1' [ ౧-వ అంకము, 

రాజునకు గలుగయోవు తులాళ మీందువలన స్పష్ట 

ముగ నూచిం ప6బటేెను, 

నాల్లవయంకముందు ధకుంతల య త్తవారియింటికి 6 బోవ నుద్యు 

_కయె కదలినపు డొకచ క్రవాకి 'తామరాకుచాటున నున్న తన 

(ప్రియునిం గానక లేల డిబ్లురున్న ట్లు క నవచ్చును, 

 ఓహలా పేక్ష ! ఇలిణీప త్త న్షరిదం చి తత అదేక్ష న్పీఆదు 

రా చక్క_వాఈ ఆరడడి! దుక్కరం | అహం కచేమి,2 ? 

_ కొంతకాలమువజకును శకుంతలక్రు గలుగ6బోవు పతివిరహము 

సేకుకుల కీ క శకునము చెప్పక'చె 

ప శాంత మా నాకీ న్ నుపదము. చూడ నదశెడు భుజంబు ; ; ఫల మెట్టు లొదవు నిందు? 

అ లన నేల  ఛాగ్యంబు gn నున్న కాలమందు, సర్వత్ర, త్ర మార్గములు tel 

న 2 ha) చూడు, - 'శామరాపచాటున చాటిన శ్ క్స్ యవల్ల భుని గానక యాతురయె PAC eas susan 

nm 



అ భిజ్ఞాన శాకుంత లము 

ఇశ్రే సప్తమాంకమునందు రాజు మారీచా శృమమున( (బవేశిం 

చినప్పుడు మరల దుష్యంతుని బాహువు అదరును. 
[నిమిత్త త్రం నూచయిత్యా ] 

ఈ మనోరథాయ నాళంనే కిం చాహో | స్పన్షనే అ 

పూర్వా వధీరితం క్రేయో దుఃఖం హీ పరివర్తతే, 

నాయికా నాయక సమాగనుము త్వరలో నే కానున్న దని యీ 
పద్యము చదివిన లేక విన్న యే చదువరికింగాని ప్రేతుకునకుంగాని 
తోంచదు? 

బె”చిత్య ప్రశంస 2 ముఖ్యముగ నిది శృం'గార కావ్య మెనను, 
నాయికా నొయకులనుగుణించిన  సంభోగవి ప సృలంభీళ్ళంగారరసమును 
వర్లించుటయే కవియొక్క. యుద్దేశ మెనన్కు వినయమునకును అత్యుచ్చ 
సీతికల్పన లకును, మర్యాదకను భంగము రాకుండ నాటకమందలి 
సంభావణములును, వర్ష నములును రచింపంబడినవి, జఊెచితికి భంగము 
రాకఘుండుటకె కవివుంగవుండు పడినజా గుత్త యధికప, కంసనీయము, 
రంగముమో (దన 'ప్రీఫరుషు లొక ఢం Bh కూర్పుండుట 
గాని కౌణిలించుట గాని, ముదాడుట గాని యెచ్చటను గానరాదు. 
ఈ విషయమునందు నీత(డు పాళ్చాత్య నాటక కారులేచే ననుకర ణీయు. 
డని చెప్పవలెను, దువ్యుంతు(శును శకుంతలయు చకాంతమనం 
దుండగా నామె వెళ గ (బోవును, దువ్యుంతు( ణామె కకత, 
అప్పు డామె మర్యాచాభంగ మగు నని భయపడి, 

ఓ పోరవ! షో విణఅం, ’ 

ఈ పౌరవ |! వినయమును రశ్నీంపుము, ? అనంగా * అవినయ 
శీలుండవు గాకము* అని యనును. పాపము, దువ్యంతుండు వినయ 
మునకు భంగము చేయందలం చినను మాక విన తము ఊరకుండువాండు 
కాం డని యామె యెొబుంగదు ! 

నాయికానాయకు లొకచోటం గొంతకాల మున్నప్పుడు 
శృం గార చేస్టలకుం చావు కల్పుట స్వా భావికము ; మొద్దులవ లె యూర 
కుండుట యసాాఫావికము, కావునం గవి యట్టి స కనక వినయ 
భంగము కలుగు నేమో యని సే చ్రేమకులక్రు న్ కలుగనంతవజకును 

గథా ప్ర, సంగము తెచ్చి పెట్టి, టీ స కమును, చమత్కాారకరమును 

అగు డ్ర్ సంగ మొకటి కల్పించి యా వినయభంగ పసం గమును 

లేప్పించును. 

"పెట్టుకొన6 బోవును, అప్పు 
డింకోను క ౦ చెముకాలము గడచిన స్వా భావికమగ నేమి జరగవలెను 
నాయకుడు vm వలసింక మున ముద్దు పెట్టుకొ నవలెను, అట్లు 

ఆమె నాట్యముచేం దప్పించుకొ నును, 

| బడిన అ 

ఏకాంతమునం దున్న ప్పుడు దుమ్యంతు(డు శకుంతలను ముద్దు 

1 గీ, కోరను మనోరథం జీను గొంచెమేని, వ్యర్థ మగ నో భుజంబ 1 నీ; వదరె జీల? 
మును నిరాకరించిన మే-లె పూని యిపుడు గుఃఖముగ మాజుచున్నది Sys 

౨౦౨ 

జరగ లేదని చూపుట అస్యా భావికము. జరగిన దని చూఫ్రట అకీ 2 లము 
అనౌచిత్యము, కావున గవి గాతమియొక్క్లరాక యను ఆక సిక 

ప్రసంగమును గల్పీంచి వారీ యేకాంతమునకు భంగము కల్పిం చెను 
ఆభాగముయొక్క_ యాం Gg కరణముమా త శ్రీ మిచ్చుచున్నాను, గ గ్రంథ 
వి  'సరఖీతిచేత మూల పకట లేదు $= 

కకుంతేల ____ ఆర్యా ! ఇప్పుడు నన్ను విడువుము, మరల న 
ముల గని యనువుత౦బు వడస్వచ్చెద, . 

రాజు ౬. ఆలాగుననే విడిచెదను, 

శకుంతల ___ ఎప్పుడు? 
రాజు _ గీ, లలన! యపరికీతము గోమలంబు నై న 

కొ త్తఫూంబేనె భృంగంబు క్రో కో లినట్లు 
నీయను గ్ర హమునంకేని "సి mg 

తవిలి నీయధర సుధను (దా, వుపిదప, 

[ అని ఆమెముఖము "నె _త్తీబోవుచున్నా డు], 

సకుంతల __ [ నాట్యముచే మోము శ్రిప్పుకొనుచున్న ది Y 

[ తెరమబుంసన 7 

ఓ చకృవాకకాంతా! నీ సహచరుని విడొ_నుము. రాత్రి 
సమౌపించుచున్న ది. 

శకుంతల .__ ఆలకించి తొ ట్రుపాటుతో ] ఓ పౌరవా! సండే 
హము లేదు. నా దేవాసితని దెలీసికొ నుట పూజ్యూరా లై లెన 
గెతమి యిచ్చటికి వచ్చుచున్నది. ఆకొమలచాటున దా 
యుండుము, we 

రాజు _ ఆలాగుననే [ అని దాయగుకొనుచున్నా (శు J] 

[ అంత చేతను పొత శత్రుమును బట్టుకొని గౌతమియును సఖులును 
ఎ చ్రవేశించుచున్నారు]. 

ఎస వాకషమలలోే “చృక్కవాకకాంతా ! యన్న యన్యో క కిచ్చే 
శకుంతలకు గౌతమిరాక తెలీపినవా రా మెసఖులై న యనసూయా 
(వ్రీయంవదలే యని చదువరు లూహీంచియుందురు. ఇట్లు జి "చితీ 
పోవనణకుం గల్బింపంబడినయు క్రి కి యు, దానికి ననుకూలముగ (6 జెప్ప. 

రియు. re యద్భుకకల్పనాళ | క్లికి నిదర్శ 
నములు, 

శకుంతల మొదలగువారు వెడలిపోయినతరువాత రాజు ఈవలకు 
వచ్చి, 

6ముహుర ంసభిసంవృతౌధరోన్టం 

ప్రతి వేధామరవిక్ళ సీ వాభిరామమ్, 



ముకి మం'సవివ ర్తి పక్షులాతోః 

కథమ సున్న మితం న చుంబితం తు,1°. 

అని చింతించును,ః — ముద్దు పెట్టుకొ నలేకపోవుట్క రాజూ! నీ 

అది కవిసార్వభామునియాజ్ఞు. దానిని నీవుమా త్రీ, 

"మ్ ట్లతి క్ర, మింప6ం గలవు? 

' అందు ముద్దు "పెట్టు 

కొనుట మొదలయిన వ్యాపారములు కూడ వని నాట్య ళాస్త్రనియ 

శాకుంత లనాటకము దృశ్యకావ్యము. 

మము లుండుటచే6 గవి వానిని తప్పింశానే కాని యట్లు తప్పించుట 

బుద్ది పూర్వక మ కాదని కొందటు నాదింపవచ్చును. కాని కాళి 

 దాసాది మహాకవు లిట్లు పవిత్రమైన సృంగారమును పదర్శించిరి 

కావుననే నాట్యశాస్ర్రమలయందు నట్ట నియమములు పుట్టుటకు 

గారణ మైన దని చెప్పుట న్యాయ్యము ; 5 కాని నిరంకుళు లగుకవులు 

శాస్త్రనియనుములను పాటించుట కిట్లు “os రనుట న్యాయ్యామఘు "కా 

దని మా న 

ఇదియు6 గాక dal మనడేశమునంచే దెమి॥ పాళ్చాత్య దేశములం 

దేమి యీ శాకుంతలనాఓ కమును శే రవ్యకావ్యముగC జదివి పండితు 

లానందించుచున్నా శ్రేకాని. దృశ్య కావ్య యుగ గాదు. మన ఫుర"*తీన 

పండితులు దానిని పొగడినన్తు గెటీవంటి పాళ్చాత్యకవిపుంగవులు 

చానిని తలంచాల్చినను కావ్యము చదివి సంతసించిన వారే కాని నాటక 

ప్రృదర్శనమును జూచి యానందించినవారు కారు. కావుని దీనిని 
దృళ్యకావ్య ములలోను,  ఆశృవ్యకావ్యములలోను శ్రే మని యీ చెప్ప 

వలెను, "మేము పెని చెప్పిన చితి యనునది యీ కావ్యమునకు 

(శవ్యకావ్యముగంగూడ నత. చెచ్చుటకుం గారణ మని, చెప్ప. 

వచ్చును, 

ఇంకొకవి శేనము, 

మిక్కిలి జాగభూకతతోం బోపించినాండు, 

_శకంతలాజన్మ వృత్తాంత | మంతయు. దువ్యుంతునకు 

చెప్పును. అంతియ. కాదు. మేనక వెళ్ళి విశ్వామిత్రుని మోహీం 

పంజేసీ యాతనిత పమునకు విఘ్నముకల్టించినవిధ. మంతయు పన్నెచిన్నె 

లతో వర్ష ౦చును. ఇది యంతయు నస్వాభావికము. 

నిగ్గు విడిచి. త నత్రల్లీ యొక్క. వ్యభిచారవృత్వాంత మంతయు నాయకు 

నకు వివరముగ6 జెప్వుట విపరీతముగడా € కావున ఈ కథను మనకోవి 

... వినయముచే నననూయ ఇెప్పలేకపోయినట్టును, _ రా జ్లూహీంచినట్లును |- 

. - చెప్పెను, _ఆభాగ మిం కత. షా. నా 

కనంబడు కథాభాగమునందే కాక వినం 
బడుకోథాభాగమునందు నాడ కవి శృం గారవర్లనములందు ' నౌచితిని 

' మహాభారతమునందు 

కకుంతలయే 

నాయిక. 

అభిజ్ఞాన కా కుంత లము 

రాజు = మజోనుభావు6 డగు కాశ్యపు(లు శాశ్వత, బృహ్మనిష్టు డని 
ఆ క = a గి ప్రసిద్ధి. అట్టవాని కెట్లు మో నెచ్చెలి హంతు రయ్యెను ః 

అననూయ దేవా! యాకర్లి ంపవలయును, కాశికుం డని వంశ 

LR జ ఆ స 2 ఆ నామము గల lv eS డయిన రాజర్షి 

యొకడు కలడు. 

రాజు కలడు, వినియున్నాను, అనంతరము. 

అన - అతండే మా చెలియను గన్న వా(డు, 

బజినయా మెను బెంచుటమొదలుగా౫ల పనులు 

కన్న వారిచే విడువ. 

నిర్వర్రంచుటం 

జేవీ పూజ్యు లగు క ణలును నీమెకు జనకు. లయిరి. 

రాజు విడువబడిన” యను శబ్ద కే వణముచేత'ే వేడుక పొడము 

చున్నది, మొదటినుండియు వినంగోరుచున్నాను, 

అన __ దేవర యవభరింపవలయును, పూర్వ మారాజర్థి యాగ 

తపస్సు చేయుచుండగా దేనతలు భయపడి wy Ties 

నకు విఘ్న మాచరింప మేనక ens బుచ్చిరి. 

రాజు దేవతల కీ పరతపోభయశీలత యెప్పుడు. నున్నదియె. 
తర్వాత, తర్వాత, - 

దమును అన —- అంత నత్యంతరమణీయ మగు వష కాలము నున్నా 

బుట్టిం చు నామెరూపమును జాచి ౪౪6౪౪ 

[అని సగము చెప్పి లజ్జచే నూరకున్నది] 

రాజు---ఆపయిని తెలియ నే. ss తప్పక యీపె యప 

Po 

ఇచ్చటి “అని సగము చెప్పు లజ్ఞనే నూరకున్న ది? యన్న 
యుక వాక్యము వినయమునుతీం దీ కవిమొక[_ భావ మెంత పవిత్ర, 

మెనదియో "తెలిసికొనుటకు. జాలును, ఇక్కుడ మేనకకిథ వర్ల నవిన 

యము గాని నర్తనవిపషయము కాదు. నోట జెప్పవలసినదే కాని 

చేసి చూపవలసినది కాదు, (శృవ్యకావ్య విషయ మే కాని దృళ్యకావ్య 

విషయము. కొదు. కావున నిష్ట ము వచ్చినట్లు శృంగారము వర్తించు 

టకు గవికి నిచ్చట. నాట్యశాస్ర్రనియమము లడ్డము రావు. రంగ 

మందు ముద్దు పెట్టుకొ నవలదన్నా(డు, కొగిలించుకొన వలదన్నా (డు, 

కాని ముద్ద్గుకొణిలింతేలు వర్లింపవల దని. చెప్పలేదు. అయినను. సత్కవి 

ఇాచితి వివారింపండా ఇచ్చట వర్ణన చేయుచున్న దొక్ర్రై, 

స్ ఆమె యొక పురు షునకు మటియొక స్త్రీ సరు ములక్ళం గార చేష్టలను 

దువ్యంతునకు శకుంతల సఖి మైన అననూయచేం .శెప్పించెను. ఆ: 
.. వెప్పీంచుటలోను మొదటిభాగము కొంచెము చెప్పించి మిగిలినభాగము 

వరి ంచుట వినయమునకు భంగకరము, = కావున “నవి పంగవయ 

మగిలినధాగ మంతయు రాజే యూహించుకొనునట్లు- చేసె 

_స్వభావవర్షనము :-- నాటక్షము వతు తనం. బతి 
బింబముగ నుండవలయాును, నాటకమందలీ ప ప ప్రృనం గములు చకసల 

ఇ 

మ గీ, మాటి కధరంబు వే, వేళ్ల త్రో మాటిక్రా నుచు నడ్డగిం పుమాటలను విప్వాలతం = జూసి పి. a he . RR చ స్త క్ష మ ba 

HRS దె ద్రిస్పిక జ న; లేవనె తియు ము జ్రీడలేకషోతిి 



© భీజ్ఞా నశాకుంతలము 

యనుభవమునకు సరిపోవుచుండవలయును. ఇదియే 
నందలివర్ల నావిపయ మెనయెడల దానిని స్వభావోక్తి యనియెదరు, 
కశాలంకార గృథికేవర్ష్శనములకం చు నొక్క_స్వభావో క్రి శోభిత మెన 
వర్షనము సహృదయులహృదయమును త్వరగ నాకర్షి ౦చుకొ నును' 

శ్రవ్యకావ్యములయంచే స్వభావోక్తి కింత ప్రాధాన్య ముండ నిక 

స్వాభావికవర్లనములునుు సాషభావిక ప గసృదర్శనములును, (ప్రసంగము 

లును దృశ్యకావ్యమునకు 6 బ్రాణము సమానము లని చెప్పవలెనా ? 
ఇందునుగుణిం చి చిత్సకారు(డున్కు కౌవియు పెట్టుకొ నవలసినగుటీ 
యొక్క_టయే. సృష్ట్రియందు. గానవచ్చెడువస్తువులు గాని సంసారము 
నందు జరగునట్టి ప వృసంగములు గాని ప సృత్యకుముగ గనులకు గాన 

వచ్చుచున్న వా gp యన్న టుభయులును వర్ష ములతో. జి త్రీంప 

వలయును, ఒకడు క జలరూ పవర్షములతోడను,. మణియొక(డు క్ట 

రూప moe ' త్రాయవళె; నింతియ భేదము, కాల 
జూచి అతత యన్న భాంతి గలుగునట్టు చి త్పెంచినవాయడు 

చిత్రకారుండు, వినుచున్న లేక చూచుచున్న ప్రసంగము. నిజ మైన 
ఖ్. త్మ భాంతి మణ మైనను కలుగునట్లు వరి ర ంచువా(శు కది, 

కవిని గుర్తింపవలసినగు రు లనేకము లున్నవి. కా నిది యొకటి, 

ఈ దృష్టితో _ శాకుంతలనాటకమును చూచితి మేని యందు 

(సృత్యకు ముగ జాచుచున్నామా యన్న ట్లు వర్ణ నములును, హృద 
యతాదాత న్రయును కలుగ(జేయునట్లి సృసంగములును గల రంగము 
లును పక్కలు కలవు, కొన్ని యుదాహరణములను మాత్ర, మిచ్చట 

శేవలవర్లనములను స : 

౧ రాజు చెంటందగిలినందునం బ్రాణభయముతో బరుగెత్రు 

చున్న లేడియొక్క_ యా కి (కరిదివర్ల నము. స్వభావోక్తి క్రి క్రి నుత కష్ణో 

దాహరణ మని చెప ప్పవలెను. 

6c గ్రీవాభంగాభిరామం ముహు రనుపతతి స్యందశే ద తృదృష్టిః 

ప,విష్ట్ర ళ్శర పతనభయా ద్భూయసా ఫూర్వకాయమ్, 

దశ 'రర్భావరీడై గ్ (శ్రమవివృతముఖ భ్రంశిఖిః ర్ర్ణ్య వర్ తా 
పళ్ఫ|్టోద గ ఫ్లతశ్వాద్యయలి బహుతరం స్తోకముర్వ్యాం ప్ర ప యాలతి,1 ) 

పశ్చాల్దేన. ప్ర 

——————— శతకన త. 

(+, వ్యకావ్యము 

నక 

ముగ వరి ంచినాండు, 

౨౧౦౧౫ 

ఇందు లేడి తనవెంట. దగిలివచ్చుచున్న రథమును తేప తెపకు 

మెడ త్రిప్పి చూచుటయు, బాణ మెక్క_డ వచ్చిపడునో యన్న 

ఫీతిచేత తనవెనుకశరీరయును ముందునకు లాగుకొనుటయు, తినుచున్న 

దర్భలను మార్లమం దంతటను వదలుటయు, భూమిని తాకి తొంయక 

నట్లుగ నెగురుచు వెళ్లుటయు కనులకు గట్టినట్లుగ వర్లి ంపంబడ్న వి. 

౨. ఇమే సజ్జములవేగమును స్వాభొవికయుగ వర్మింపంబడినదిెవి- 

6 ముక్తేషు రశ్మిషు నిరాయతపఫ్రూర్వకాయా 
నిన_ంపచామర శిఖా నిభృతోర్థ [కన్తా! 

ఆత్తోద్ధతై రపి రజోఖి PWT ea 

ధాన సమా మృగజవాశమయేవ రథ్యాః? * 

పస్తములు సళ్లు చేసినపుడు గుణ్బములు మేను సాంచి చెవులు 
నిక్కంజెటి మిక్కిలి వేగముతో బరు గెత్తుట రథము -లెకక్కు_ వారికి 
ననుభవవేద్యముగడా * 

3. ఇటు దుహ్యుంతు(డు తన్ను వా నంగీకదిం పక 

_పోవుట్క అటు గురుశిష్యులు తమవెంట రావల దని అదలీించుటు తట 

 స్టించినప్పుడు శకుంతల రాజువైపు దీనద్భప్టితో జాచ నని లునా 
కింద వర్తి ౦చీ నాడు. ఆదృష్ట్ యేరికి జాలి పుట్టంపకుండును స్ 

6 ఇతః లే స్వజన మనుగం౦ం తుం వ్యవసితా 

స్టితా త్రిషే పేత్యుచె ఎ ర్వదతి గురు కి ష్య గురుస మే, 
పున కృషి చొవ్చప్కస సరకలు హా మర్పీత వత్ 

మయి క్రూర యదత్తీత్ సవిపుమివ శల్యం దహతి మామ్.3 ౨ 

ర, ఆజవయ౦కమునందు, రాజు శకుంతలచి త్రపటము: వ ఇ జి 

అందు నింకను తౌను పూరింప. దలంచుకొ నృ భాగమా నీకి ందెవిగ 
(ప్రకృతిని - సృష్టిని మిక్కిలి నూక్తష్యప్టితోం 

అ నంతక్ల కువ క విప్రంగవునకుం గల దని చూప్రటకు నింత 
కంశు మలటీయేమి కావలయును ? 

I. కార్యా సెకతలీనహం సమిథు నొ _సోతోవవా మాలినీ 

పాదాస్తా మభితో నిహల్ల హరిణా Tie పవావనా8,. 

శాఖాలంబితవల్క_లస్య je తరో మాానన్చా మ్యుధ 
శృంగ కృష్టమృగస్య వామనయనం కండూయమా'నాం తక, 4? 

కహా కాకు. ఆం SDs ery a 1. చ, వడి. బటి తెందు తేరి దెస wea మారె డ వెట్టి, చూచుచుం, గడు శరపాతలీతిం దన కాయము ముందుకు సంచ్చి మొంతయుం 
బడలిక నోటినిం. దెజిచి మూర్చమునిండ సగంబు తిన్న ద, )ర్భలు పడ్క మంట బాాఅడు ధరం. బద మూనక్క. పెద్దదా 6టులన్ . 

2 2, ఊఉ, పగ్గముల న్సడల్బాడును వాబులు మేనులు సాచి పొటుడుక నిగ్గగు చామర్మాగృములు నిశ్చలత న్వహియింప6గా6 జెవుల్ 
ఇ దిడ్దన నిక్క_ంబెట్టి తమ లేపినధూళికి నంటరానివై, చిలి పాటునామృగమవేగము నె సెంపక కూడ? బాటు నాన్, 

8, ఉ, ఏను నిరాకరింప నఫుజే స్వజనం బులవెంటం బోోవంబోం గా నిలు మంచు గట్టిగను గణ్వాసమాను( డడల్స నిమ్యుం "నా 

చాన wee wren బగుదృ్భష్టీని గూల నైన నా, పె నది es చెన్ వివప్రుచాణముౌ వడి నిర్ణహీం చెడున్, 

ఓ చ, ఫులినములందు హంసయుగము ల్విహరించెశుమాలీ నీన దిక్కా బలుహరీణంబు లున్నతదుపాంతపవి హీమా ది ద్పిపొదమకా 
వలువలు గట్టుశాఖలను వ ్లీలువృకుము క్రి కింద క నిక్డి కమల దనకన్ను గోంకికొను. ee ొయింపథో దక్, 

అ 



ఎగ, తత త్వరగా (కిందికి దిగుచున్న వారికి 

శెగూ మి యెట్లు గానవచ్చునో యో (కిశదిపద్యమందు వర్ణించి 

యనుంన్నాండు : హల 

తాజా. అధో ఒవలోక్య | . 

“మాతలే! వేగావతరణా దాళ్చర్యదర్శన స్పంలక్ష్య లే మనువ్యు 
లోక. తథాహి1 శ 

శెలానా మవరోహతీవ శిఖరా దు _న్షజ్ఞతాం -మేవెనీ 

పర్షాభ్యంతరలీన తాం విజవాతి స్క_ంధోదయాత్ పాదపొఃక 
సంతానా _క్రనుభావనష్ట్రసలిలా వ్య క్రిం భజం త్యాపగాః 
శేనా ప్యుక్ మీప లేవ పళ్య భువనం మత్పార్శ్వ మానీయ శ్రే,2? 

[ ₹-వ యంకము, 

౬ నుత అందువలన 6 ద ట్ర కిం గలుగుసం 

తోవమును రా _క్కైందిపద్యమునందు వరి ము చిన్న బిడ్డలను 
వ G 

ముద్దులాడి యా యానందమునం బరవశీతం జెందుఫాగ్యము లభించిన 

త లిదం డులందటికును నిందలీభాెవము స్వానుభ వై క వేద్యము, 

6 ఆలక్యుద_న్గ నృముకులా ననిమి_త్రవోసె 

రవ్యక్త క్షపర్లరమణీయవచః ప సృవృ_ తీక్యా 

అంగా భ్ ఆన, ప్రణయిన న నయాకా వహనో 
1 ఈ, 

ధన్యా _స్తడంగరజసా మలీనీభవ ని,3 ? 

ఈ శ్లోక శాత్పర్యమును చదివి గెటీ యను జ రక్కవి 

సార్వభౌము. డానందాతిలేకమున6 దాండవ మాజెనంటట! 

ఇవి విడివిడి శోకములకు నుదాహరణములు, ఇంక బృసంగ 

ము లయుడాహరణము లొకటి రెం డచ్చి యా,ప శుకరణము ముగించే 

దము. (పృథమాంకమునందు శకుంతలా పి ద్రీరసంవదాననూయలు చెట్లకు 

నీరుపోయుటయు, వారీసం భావణమును నై'సర్టి కముగ నుండుటవలన 

రసము నంతయు బోషించుచున్న వి, ముగ్గత్వేయకా వనములప నడుము 

నుండు ఈడుగల బాలిక లిట్లు మాటాడుకొనుట సహజముగదా ! 

నాల్రవయంక sid విశేవముగC శేర్కొనయడ, 

దగి యున్నది. ఈ నాటకమునందు నాల్లవయంకమునుు అందు 'నాల్వ 

తోకములును మిక్కిలి మనోహోరము లని పృఖ్యాతి కలదు, 

6 6 క్రావ్యేషు నాటకం రమ్యం తత 

త త్పౌపిచ చతుర్థి ఒంక _ 

త్ర రమ్యా శకుంతలా 

bo న్లొకచతుష్ట్రయమ్.! 

2, చ, అచె మహీ ప 

2, రాజు (క క్రిందజూచి) - వ gre వేగయగా దిసచుండుటవలన మనువ్యులోక మాళ్ళర్యదర్శన మయి కనంబడుచున్నది. 

అ భ్రిజ్ఞాన శాకుంత లము 

కావ్యములలో నాటకము రమ్యము, నొటకములలో కాకుంత 

లమ్యు అందు నాల్గవయంకము అందు నాల్లున్లో కములంను మికిిలి 

ర మ్యములు, ఈ-'నాల్ల వయంక మునకు నింత రమ్యత కల్లుటకుం గారణ 

మేమి? ఎల్ల ప్పుడును మనకుటుంబములలో జరగుచున్న ఆ(డుపిల్ల ను 

అ త్తవారియింటికి. బంపుట యనువ్యాపార మును కవి యా యంకము 

నందు నున్నది యున్నట్లు గాం జి తృించుటయే యా యంక ముయొక్క_ 
(UU 

యోగ్యత హెచ్చుటకుం గారణము. ఈయంకము చదివి కాని చూచి 

కాని యే సహృదయుడు కంట6 దడి సెట్టకుండును £ జూలీ పడ 

కుండును * తాను తనకూంతును అ_ల్సవారియింటికి. బంపిన ప్రసంగము 

జ్ఞ పీకి చెచ్చుకొనకయుండును * అందజికును 'దెలీసినట్టియు, నందజ 

మనస్సుల గరం చునట్లియు నీకూంతు నత్తవారియింటి కంపు ప్రృసం 

గము కవిఫుంగవుని చే నింత oe ముగ పర్మించుట ౬ జాచి. 

యిచ్చటం గవి తన స్వానుభవము నే వర్మి ౦చెనా యేమి యని మన 

మూాహీంచినను ఊహింపవచ్చును. శ్లోకచతుస్థ యములోనిది యగు 
5 యాస్యత్యద్య శకుంత లేతి! యన్న పద్య మెవ్వనిమనసు గరణింప 
కుండును * i 

బుషి. మైనను తల్లి లేకపోయినను ఇల్లు ఇచ్చట. దం డ్రై, 

_తపోవన మెనను, ఇతరజనులు బృహచారులును, బృహ్మణారిణులును 

అయినను, వారిపవిత్రత ఇంతయు భంగము రాకుండల, సామాన్య 

జరగుచున్నట్టుగనే కవి ఛాయా 

పటమును దింపియున్నా (డు, ఇది విశేనములోని విశేషము, 

గృహస్గునియింట నంసకములు 
థి 

బంపునప్వు డామెకు న స్తా భరణము 

లీచ్చుటయు, వడి నింపుటయు, వెంట. డగినబంధువుల (ద్ర్రు వురుషుల 

పిల్ల ను పతియింటికి య 

నిచ్చి పంపుటయ్యు పిల్లకు: దగినబుద్దులు చపుటయుు చెంటం జూల 

దూరమునజకును బోవుటయు, ఆంగవలనీన దని యితరులు చెప్పువజు 
కును బోవుచుండుటయు,. పిల్ల బంధువులను కాణిలించుకొని దుఃఖిం 
చుటయు, పోలేకపోలేక పోవుటయు, చివరకు 6 అమ్మాయిని ఆర్డీ 
వారీయింటికి€ బంపితిని,  చాభారము తీజినది, మనం "పండాము 

_సుఖముగ, నున్న (జాలు 1 అని తండ్రి యనుకొనుటయు basis 

నందు నునయింట జరగినకే చూపంబడినవి, ఈసందిర్భమున ఈ 
(క్రైందిగద్యపద్యములు గమనింప(దగియున్న వి, | 

శకుంతలా. 

z= [బావం విసృజతి] 

ఉభే సభా క ఉఇqదం ణ చే మంగలకాలే రోఇదుం,,. 
చా 

ప్రస్ఫటాద్రి ది శిఖరావలినుండియు డిస్తనట్టు శౌ, మొదళులు వోంపం బెట్టు. డిగె మున్నటు లాకులలో నడంగుటల్ 
నదులు Peek ఢాయుట జలంబు. కినంబడ నట్టిరూప పముక్కా బదిగ నెవండిొ భూమి! నిటు ప పృక్కుకుం చోెడురీతి తోంెడున్, 

8 స -కూత్రువు లేనినవ్వుల నొకించుక చూఫుచు లేశదంఠముల్, వాతెర చిండ నందముగ6 బలు గాచు సృష్ట్యము గానివాక్కు_లక్ 
నా దేహమున బూోయుచు మైల టు ఫు శ్ర్రులం క్ బ్రీతిని ధన్యులె శ్రి తి Fares జేర్చి సుఖింతు రెంతయున్, 



అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 
శుభకాలమం దేశ్సుట త ప్పని సమాధానము 'చెప్పుట యిప్ప 

టికిని గలదు, 

కాశ్యపః నష 

థ్ సంకల్పీతం చ,థమ మేవ న నో. 
- భ-రార మాత్మ సదృశం సుకృ తైర్మ తా త్వమ్ 

. చూలేన సం శితవతీ నవమాలిశేయ 
మస్యాా మవహాం త్వయి చ సంప్రతి వీత చింత 8.1 9 
కూంతునకుం దగిన సంబంధము దొరకి దం డికి6 లుగు 

సంతోప. మిచ్చట నుపమానముతో. జెప్పంజడినది. 

కాళ్యపః ;___ 

6 అభిజనవతో భర్తుళ్లా ఘ్యే క గృహిణీపదే 
విళవగరుఖిః కృత్య స్తస్య సృతికుణ మాకుల్యా 
త నయమచిరాన్ ప్రా,చీవార్కం పృనూయచ పావనం 
మమ విరహజాం న త్వం వలే! శుచం గణయిప్య సీ, 2 స్ 

గొప్పవారియింటి కిచ్చి నయమాయిని తలిదండ్రులు “గాని, 
యన్నదములు గాని హాస్య మునక 6 మోయ త్తవారియింటికి ఇళి నతరు 
వాత 'నాయంఠత8ఫురములలో, కంపెలు కాసులెపేరులలో మేము 
జ్ఞాపక ముందుమా * అని యనుచుందురు గదా! 

ఆర్ధిో లా కన్యా పరకీయ ఏవ___ 

ఎన్ని దినము లున్నను ఆండుపిల్ల యొకనియింటికి. బోవలసీన బే 

యని మనవారు వెస్సమాటరేకడా యిది, 

ఈ నాటకమునందలి ముఖ్యసాతృములు ౩ వాని స్వభావో 

న్మీలనము : మహాభారతకథయందుం గల ప్మాత్రములు నాలుగు: 
దుష్యుంఠుండు, న్రకుంతల్క కణ్బు(డ్యు సర్వదమనుండు. ఈనాలుగును 
నాటకమునందు నుఖ్యపాత్రృములుగ నే యుం చ6ంబడినవి. కొన్ని 

కొ, త్తపాత్రమయు లధికముగం జేర్చంబడినవి. అట్లు చేర్చయడినవానిలో 

శకుంతలసఖు లగు అననూయా ప్రియంవదల్కు గౌతమి, 

శిష్యు అన శారద్వత శార్ బ్రరవులు, విదూప-క మాథవ్యుండు ఆను 

వారు ముఖ్యులు. “ఈ నాటకమునందలిముఖ్యపా త్ర, ముల గుకకాెవగు 

అము లెట్టివి? కవి వానిని ఏయుద్దేళముతో నిర్మించెను * ఆయుబ్దేశము 
ఫలించునట్లు వానిని నాతడు చి తృించెనా లేడా, ఈపాత్తృమయల 

యేయేచర్యలచే మన మెట్టిస్వభావమల నూహీంపవచ్చును ?) అను 

కణ్వ 

౨౦. 

చర్చను స్వ భావోనీ లన మనియెదరు, ఇయ్యది యింగ్లీ షులోని క్యార 
నో రె జేవకా (Charactarisation) అనుపదమునకు నూతనముగ 
నిరి, ంప(బడిన పృ తిపదము. దీనిని మన ఆలంకారికలు పసాధారణముగ 
పా,త్రాచిత్య మనియెదరు, ఈ నాటకములోని ముఖ్యపాత్రృములను 
గుటంచి యిట్రిచర్చ కొంతవజకు్ సం శేపముగ చేయుదము. 

ఒజకానొకమనుష్యు. డెట్టివాం డనదియు నాతనిగులించి యితే 
రులు చేసిన వర్ణ నములను బట్టియు, నాతం డా డెడుమాటలను బట్టియు 6, 
జేయు పనులనుబట్టియా6 చెలీసిక్రొ నవచ్చును. కబియు. దనప్మా త్సముల 
స్వభావము చదువరులకు నీరాపమునే తెల్పును. ఒరులు చేయు 
పొగడ్తలు స్వభా వోనీ లనమునకు నంతేగం బోవుకములు కావు. 
సా త్కేమయొక్క_ ఆత్మ గత సంభావణలవలనను, ఏకాంతమందలి 

యాచర ణవలనను స్వభావము చక్క_6గ వెల్లడ యగును; అనగా 

గవి యేయేపా త్రలగుణ 'మెట్రిది యని చూప(దల(చుక్రానియెనో 
యా యా గుణమునకుం దగినట్లు వారిసంభావణములున్కా నడతలును 
ఉండునట్లు వర్శింపవ లెను. కావున కావ్యమంవలి నాయకాదుల 

చర్యలనుబట్టి వారిస్వఖావమును 
ట్ ph శా మినాటకమందలీ ముఖ్య ప్రీ; ప్రరుషులస్వ భావ 

ఆలంకారికులు ' నిర్ణ యింతురతు, 

దుష్యంతుడు = ఈ నాటకమున దుహ్యుంతుండు నాయ 

కండు, ఇది శృంగార కావ్య మగుటచే శృంగార నాయకుడు ; అనగా 

నొకానోక' స్త్రీె ననురాగము కలిగి యామెను కోరువాండు, 
శృంగార, పృ బంధ మెనందున 'నాయకు(డు కాముకుండుగా నున్నను 

ఆతండు మాననీయసద్దుణ శో భితుం డన ధీరోదాత్తుడు, ధీరుడు 

ఉదాత్త గుణో పేతుండు. ధీిరోదా తనాయకుండు మహాసత్తు్యుండు 

గను, అతిగంఫీరుండుగను, కృపావంతుండుగను, అవికత్ధనుండుగను, 

నిగూధఢాహం౦ంకారుండుగను,, దృఢ వృతు(డుగను ఉఊండవలయు నని 

ధనంజయునిదళశరయాపకమందు6 జెప్పంబడినది (౨, ఈ)3. మహోసత్తు 6 
డన6గాం సత్త్వగుణ, ప్రాధాన్యము కలవాండు లేక అసమానళ కియుం 

బౌరుహమును కలవాడు, వికారము లున్న ప్పటికిని జలీంపనివాండుం 

గం ఖరుడు. పరదుఃఖనివార ణేచ్ళగలవాండు, కృపావంకఠుండు ( క్షమా 

వంతు డని కొన్ని గృంథములు). ఆత్తస్తుతి నొల్లనివాండు,. అవికత్ల 

నుండు — ఉఊద్దిస్టకార్యముననుండి చలింపనివాండు స్టిరుండు. ఇతనినే 

ధీర. డందురు. తనసామన్ధ్యాదిక మలయెడల నమ్మిక గలిగి (పృవంర్తిం 
చుచు గర్వమును _పెకి( గానరానీయనివా(డ్కు నిగాణాహంకారు(డు. 

1. గీ తొలుత నీనిమి త్రము నను దలంచినట్లు, పుణ్యామున నీక 6 దగుభ ర 6 బొంది తీవు 

మావిం జేప కై నెలమి నీమాధవియున్కు గాన మికయి యింకం జింత మానియుందు, . 

2, చ, గరిమ మహా[ులీను6 డగు కాంతునిపట్ట పు దేవి అ. ము స న ఘనకార్యవై భవము _పైంబడి యుండి సృతికుణంబు భా 

స్మ_రు నలప్రార్యదిక్కు_వ లె. గాంచి పవిత్రు నిం బుతు వేగ ముద్విరహభవాతిదుఃఖమును బిడ్డ | గణింపవు నీవు లేశమున్, 

0. ఈ దశరూపకలవమేణమును అనుసరించియే ప్ర, శౌపరు ద్రీయమునందు విద్యానాథుడు ధీరోదా త్తలకుణ మట్టు చెప్పియున్నా (డు: 

AEE SRE TMP 
తామై 

ద్రవ ద్ధీరో ధీరోదాత్తస్స సమతః, [౧ ౨౮] 



౨౦౮ 

ఇప్పు డిట్టిగుణమును ఆత్ర గారవ నుందురు. తాను కర్తవ్య మనుకొన్న 

పనిని ఎన్ని యాటంకములు వచ్చినను సాధించువా(డు దృఢ వృతు(డు, 

మైలక.ణమును బట్టి చూడ మన యాలంకారికుల మతమున ధీ5ోదా త్త 

నాయకు6 డనన్వసామా న్యసద్దుణభూపషిళుం డె యుండవలెను: 

మననాయకు( డై న దువ్యుంతుండు నాల్లవయంక మునం దు 

దప్ప మిగిలీనయాటింకములలోను వేటు వే అవసలలో రంగము_పెని 

గానిపించును. కానున చనాతనియందుగల చేబువేఖు గుణములను 

మనము సావకాశముగ6 జూడవచ్చును. మొదట నాటకము ప్రారంభ 

మెనతోడనే దువ్యంతు(డు మనకు వేటకాండుగ6 గానిపించును.! 

వాయు వేగముతో 6 బరుగాత్తుచున్న లేడివెంటం దగిలి దానిని జంప 

వలెనని వచ్చుచున్నయాతని మృగయవా ప్కియత్వము స్పష్ట్రపడును, చేయట 

వ్యసన మని యున్నను రాజులకు నగి ముద్దను నకం: బూర్వ్మ పయ 

త్నముగ నెంచయబడినది,  ఇందుమూలకముగ _ వారీపెరువమునకు( 

 బదును పెట్టిన ట్రగును, కావున పెనింజెప్పంబడిన నూచనపృకారము 

Pe రాజు వచ్చినతోడే 'యాకనిధనుర్విచ్యా ప్రతిభ 

_ జెల్పిడియగును, ప్రవేశింపంగనే నూతునివాక్యము చూడుడు ;--- 

6 కృష్ణసౌాశే దద చ్చతు _స్త్వయి చాధిజ్యకార్ము కే, 

మృగానుసారిణం సాతుత్పళ్యామోవ పినాకినమ్,2 ) 

 ధనుర్భరులలో పినాకపాణి (శివుడు) శ్రైన్టండు.. రాజు 
యుక్క ధనుర్గరత్వము వెల్ల డిచేయుటకై నం నీసా దృశ్యము 

చెప్పింపంబడినది, రా జూయొక్క_యమితే స త్త మును, గంభీరాకృతియు 

ద్వెితీయా౦కమునందు నీ (క్రిందిశ్లోకమున 

జి తృింప(బడినవి : EEE 

నేదాపతిచే( తలా 

6 అసవరతధనుర్ద్యాస్భా లన క్రూరపూర్వం 

_ రవికిరణసహిమ్లు. స్వదలే వై ర ఖిన్నమ్, 

అపచితమపి గా లేం వ్యాయత త్వా దలక్ష్య్యుం 

రి చర ఇవ he _యూణసారం బిభర్తి, 3? 

దువ్యంతు(డు రెండవ మూడవ యంకములందు క 

గాముకుండుగ నీ కానవచ్చును, ఆవిపషయము మరల జర్సిం చెదము, 

పుష్ట్రసప్ప్రమాంకములయందు నింద్రుడు మాతేలిని రథమును బంపి తన 

1. “తతః ప 

సారథిసహో ప్రబేశించుచున్నాండు. 

అ భిజ్ఞాన శాకుంత లము 
సావోయ్యమునకు దువ్యుంతునిం బిలీపించుకొనుటయుు ఇంద్రసభ 
యందు నతనికి జరగినగారవమును పృత్యకుముగ రంగమ్ముపెం జూపక 

పోయినను సంఛావణలలో వర్షించి, చదువరులు దువ్యుంతుని నను 

పమ కౌర్యాదిక ములుగల యద్వితీయవిభూతి యని తలంచునట్లు కవి 

కల్పిం చెను. నాటకము పూర్తీ యగుసమయమున దేవతలతం డ్రి, యైన 

మారీచబుపి.చే దేవతలతల్లి మైన అదితికి నీరాజునుగుటీంచి, ఈ్నప్పకా 

రము చెప్పించి ప్రేమకు లందబును దువ్యుంతునిగుతేంచి యధికాదర 

ముతో నిండ్లకు వెళ్లునట్లు చేసెను 

6 మారీచ! ( రాజాన మవలోక్య ) దామాయణి, 
పుతృస్య లే రణశిరస్యయ మ్మగ్మృయాయీ 

దున్యంక్ ఇత్వ భిహీ పాత్రో భువనస్య భరా, 

న య 'స్ట వినివ ర్తి తకర జూతం 

త యక స కను ఈల మష్టూశిన8, " 

అదితి. సంభావణీఆణుభావా నే ఆకిదీ (సంభావనీయాను భావా 
అస్య ఆకృతి 4 

దువ్యంతు(డు కేవలము చక్క నివాండు, గంభీ రాక్ళతికల 

ae గొప్పవిలుకాండు, ఇంర్రుునియన్టాసన "మెక్కనవాండు 

మాత్రమే కాడు. ఇవి యన్నియు నాయకుని యొక్క_సామర్థ ని. 

మును 'తెలుపునేకాని యందుమూలకముగ నాతనిసద్దుణములు 'సచ్చారి 

సత్రము బోధపడనేరవు. బీడల సాధువుల రక్నీంచుటయు ఆర్హుల 

| నుద్దరించుటయా, తనసౌఖ్యము నైనం బోవిడిచి పజలకు సౌఖ్యము 

కలుగంజేయుటయు రాజుయొక్క ముఖ్యధర ములు. | పృక్ళతిరంజ 

నమ్కే అనగా. (బ్రజలక సౌఖ్యము కలిగించుట యే రాజుముఖ్య 

కర్త వ్య మని కాళిదాసుని సిద్దాంతము. ఆ సిస్దాంతమునకు ననుకూల 

ముగ 'నాత6. డీనాటకమునం దంతటను, దువ్యంతునిం జి తించి CE 

చివర య ంకమువ అకును “పెక్కు 
సృసంగములు కల్పించి కవి. నాయకునియను రాగాభివృద్ధిని "నెట్లు 

కన(బటిచినా6డో యే యత నిక _ర్హృవ్యదకు,తనుగూడ 6 సనయిజేచి 

నాయడు. మొదటియంక ముననుండి 

యున్నా (డు. 

మొదటియంకమున ముదటిరంగమసాచే దుహ్యంతునిదయాగుణ 

ముక _ర్రవ్యదకుతయు వెల్లడీయగును, అత డెట్టయిన లేడిని వేయ 

పృవిళతి మృణానుసారీ దవాపహస్తో రాజూ రథేన నూతళ్ళ ) (అంత అలా 1 చెంటందటుముచు రాజు రథముతో' ౮హాడ 

2, గ, ఆ మృగమును నధిజ్యశరా సనంబుం గరమున ధరించుమిమ్యును గాంచ నాకు. 
యజ్ఞ జ్ఞ మృగమును వెన్నంటి యరుగునట్టి, యల న ఏ గన్న యట్లు యయ్యె, 

8. చ. పారిపారి మార్ఫి లాగుటను బూర్వశేరీరము. గట్రవాజు భాస్కర కిరణాభి కంతయును నెయచుC జెమటు "లేళ మెననుం 
క బెరయక చిక్కియా౯ ధృఢత ంబొందుటం బల్బినిమేన శ శ్రమం ame డయి యాత.(డొ we జెల్వుగ వలచరద్విపంబనన్, 

4. కశ్యపుడు - - (శాజువంకం జూపి) ఓ దక్షప్రుత్రీ! 

ఊఉ. ఎంతేేయు నీదుఫు శ్రు, శునకు నీతండు తో డయి ముందు నిల్చి దమ్యంతధరాత లేశ్వరుడు స 'సంగరరంగమునందు వింటిచే 
9 సంకేత “మెల భన ఇ జక్కుల నిర్వవాణం బొనర్భ;.. నొక్చింతేత భూవణం'ె యగు చేతికి వజ జ ము గోత్ర త్ర శేడిన్, 



అభిజ్ఞాన కాకుంత లము 

వలయు నని పట్టుపట్టి రథమును శీఘ్రుముగం. దోలు మని సారథిని 
తొందర చేయుచు. mas ఎక్కు "ెద్టినసమయమున, వైఖానస 

6 రాజన్ ! ఆకశృమమృగోఒయం న హంతవ్యో న హంత వ్యః, 

ఆర్త తౌాణాయ వ కస్తం న చృహర్తు మనా+గస్ 

అని చేతు ఆ శ్రి చెప్పినతోడశే, విజ లేంద్రియుండు గాన 

జ్రేయణబోయిన బాణము. నుపసంహారించెను | కరువారే నాబుషి రే 

రాజును ఆశే, శ్రమము నకు ర మని పిలిచి, 

“రమ్యా స్టపోధచానాం ప ప్రుతివాతవిఘ్నాః కి, కియా సృవనలోళ్య, 

జ్ఞాస్యసి కియ దు ద్భ్భుజో ము రకుతి మా ర్ కిడాంక ఇతి). 

అని చెప్పును. ఇందువలన అరణ్యములో నా 

దువ్యంతుC డెంత శ్రద్దతో 'రమీంచుచుం జెనో నూచిం ప(బడినది, 

గండుందుమైద' కుం తలముఖముమోందికి రాయగా నామె ఈ కావుండు, 
కావుండు* ఆని 'సఖులను గోరంగా వారు చిలునవ్వుతో “మే మవ 

రము కాచుటకు * దుష్యంతుని బిలువుము, రాజుగదా' తపోవనము 

లను రవ్నీంచువాండు ౫2 అని. దృర్యు_క తర మిచ్చిరి. రాజు వేటకు 

వచ్చినా డనికాని3 చాటుననుండి తేమమాటలు వినుదున్నా( డనికాని 

యననూయా,పీయం వద. 'లెటు6యగరు. నవ్వులకు వారు సహజముగ 

రాజును దువ్యంతుని బిలువు మనిరి, . అందుచేత దపోవనములను 

దువ్యంతు(డు దప్పక కాచునన్న నమ్మిక వనమునందలియా(డుపిల్ల లకు( 

గూడ సహజముగల గలుగునంతజాగరూకతతో రాజు తనరాజ్యమును 
పొలీంచుచుండె నని కవిసార్వభౌముండు.. ('పృత్యమశబ్దములతో. గాక 
ధ్వని చేం జెప్పి “భ్వని ప్రాధాన్య వై మెనది - యు శ్రమ కావ్య మన్న 

నియమము నకు దృ మ్రైోంతమును “జా "పెను! ఇదియు ౧గాక బాటుగా 

నున్న దువ్యంతు(డు వెలువడుటకు నీ పృసంగము మిక్కిలి యనుకూల 

౨౦౯ 

ముగ నిర ంపయుడినది. ఇట్లు క వికులగురుని ప పృతిభ ఒక్క ప్ర సంగము 

వలన ఇన్నియోప్ర, ప మయో జనములను సాధించినది ! రో 

'ద్యితీయాంకమునందు, బుషి పుత్రులు వచ్చి రమ సత (తృమునకు 

విఘ్నము లేకుండ గాపాడుటకు6 గొలందిదినము జా (శ్రృమమునం 

| దుండవలసిన దని తక కం గోరునపుడు వా తు. చెప్పిన 

యీ క్రిందిపద్యములవలన |పృజాపాలనము ఆ_ర్హరతుణము అనునవియే 
యాతండు చేయు తపోయజ్ఞ ము లని నాగనుగ6 'జెప్పంబడినది, 

. (సృథమః ఫాల ట్ట 

6 అహో దీవ్తీమతో ఒపి విశ్వసనీయతాస్య వపువః, అధవా) 

ఉపపన్న మేత దస్మిన్ బుషిభ్యో నాతిఖిన్నే రాజని, కుతః ౩. 

అధ్యాక్రాాంతా వసతి రమునా ప్యాశ్రమే సర్వభోగ్యే 

రకూయో-గా దయమపి తపః ప్రత్యహం సంచినోతి, 

అస్యాప్ ద్య్యాం స్ప శతి వళిన శ్చారణద్వంద్వగీత 8 

పుణ్య శృజ్లో మునిరితి ముహుః కేవలం రాజఫ్రూర్వః. 3 

ఉభా (సహర్ట మ్) 
అనుకారణి పూూర్వేసాం యు కరూప మీదం త్వయి 

ఆపన్నాభయసలే, షు ప ఖలం పౌర వాః,4 ౫ 

పంచమాంకమునారంభమునందు దువ్యంతునిపరిపాలనదీక. విశే 

సుముగం గానవచ్చునట్లు (ప చస సంగము కల్పింపయుడినది, రా జంఠతవజు 

కును ధరాసనము పని గూర్చుండి యప్పుడే లేచెను, అంతలో. గణ్వ 

శిష్యులు కకంతలతో. వచ్చిరి. | ఈవార్త రాజునకుం జెప టకు 

గంచుకి వచ్చును, అంతవజకును గష్టపడియు న్న రాజును మరల గష్ట్ర 

పెట్ట మన సాప ప్పక కంచుకి తనలో ని ట్లనుకొనును ః ౩ 

6 ఓయీ 1! రాజునకు ధర ర, కార్యము మిక్కిలి యనతి కృమణీ 

యము. "అ ట్లయినను ఇప్పుడె ధర్యాసనముననుండి లేదినయూయనకో 

1. గీ కు నలా నిర్విఘ్నృములును నెన, యల తపోధనానుష్టాన ములను. జూచి, 

క న మోిభుజమెకా యరసీ యింత దవ్వు రక్ష్నీంచునది ’ యని తనరలలవు, 

లి, కా వఆఅం పరిత్తోదుం. దుస్సన్లం అక్కన్ద్ర Fe ద్రవ్యాల UE sw భామ (కా వయం పరీ త్రాతున్, _డువ్యంకే మా 

త్త ps కపోఐ నాని నామ, 

ది పుండు యు క కు. ఎ టనిన : మ 

పథ: రా అహో | ఈయనమూ రీ వ్ . శేజోవంత మయ్య్యను ee నున్నది... బుమలకంమ తిన్నడు కాని రాజునం 

చ. అరయ ౮౫ సర్వభోగ్య మగునా | శేమమం దికం డుండు నిళ్యముకా, పరపరిపాలనంబునం దప 8ఫుల sate ul నం 

'బరతీల" మంటు బువ్యభిధ పొపరాబపదానుష్రార్వ మె, శక మీటి చాడుపటుచార ణగీతములందు మాటికిన్ i 

4 ఇద్దిలు :--- (వాక్టమతో) 
Ey వినుము పూర్వలమార్లంబు . ననుసరించు, నీకు నియ్యడి. యు కంబు 0 నిక్కవముగ 

నా. 

౨౮ 

"నవని “శాపస్మరక్షణయాగనందు దీక్షితులు. గారె? కల Men 



2౧౦ 

మరల శ్ర వు క లీగించుక ణ్వశి ష్యుల రాకను 'దెలుపుటకు మనసు గొలుప 

కన్నది. అట్టు కాదు. ఈ లోకతం తౌధికారమున కెన్నండును 

వి శ్రాంతి లేదు, ఎ టన: నష 

EY అర్కు_€ డ్ క్క మొగినె యశ్వంబులను గటు 
ఠి 

రేయుం బగలు6 దిరుగు వాయు చేవు6. 

డవనిళర ము6 దాల్చు ననయంబు, శేషుండు 

ధరణిపాలురకును ధర్మ మిదియ, 

ఇంక గణ్వునియోగము నడసపెదను, (అని నడచిమాచి) ఈ 

గీ నడపి గజయూథముల నెండ6 బకుచుం బగలు. 

శీతలస్థలి గజ రాజు చేరునట్లు 

ప్రజల దనకన్న బిడ్డలవ లెను నడపి 

స్వస్త చిత్తు డె నిరనసలము జేళ. 9 

విపయాస్తు లగువారికి రాజ్య మే మెన సౌఖ్య, పృదముగ 

నుండిన నుండు౭గాని తనక _ర్హవ్యము చేయ 6దలంచినరాజు నకు రాజ్యము 
కేవలము సౌఖ్య పృదము కాదు; దుఃఖ పృదముకాడ నన్న భావము 

దుష్యంతుని ఈ కి (క్రిందిపద్యమువలన6 డెటపడి యాత. డెంత కష్ట్రమున 

"కనను ఓర్చి రాజక _ర్హృవ్యముల చెట్లు నెజివేర్చుచున్న ది తెలియును : జా 

“రాజు (నడచి, అధికారదుఃఖమును కన(బటీచి) జను లంద 

అును గోరినవ స్తువులను బొంది సుఖు తన్నా న రాజులకో 

కార్యసాఫ ఫల్య మె మెనను దుఃఖమే, 

గీ, అగపడగనీదు చింత రాజ్య ప తిన ; 

రాజ్యపాలన మంతయు (శ్రమకరంబు 

_ దండమును జేత. చాల్చుఛత్ర, త,ంబువోలె 

రాజ్యమె శ్ర క నుంబు నిచ్చును శ, శ ముము నడంచు. ? 

కణ్వశిష్యు లేదో వా ర్త తెచ్చి రని విన్న తరువాతే వారి 
యా కృేమమునకు చేమిబాధ కలీగానో యన్న ఫీతియే సెవిచారము నకు. 
“గార ణము, కణ్వా శ, మమునకు ము యాపత్తు వాటిల్లెనో యని 
యిట్లు వితేర్కి_౦చెను : = 

చ “ పరమత వోనిరూఢమునివర్యతప స్ఫులు a మొంచెనో? 

యరయక యొవ్వ రైన ఖలు ల్మాశ శనుజంతుల శెస్త చేసిరో 

విరుల మదీయదోపషుమున వృతల శౌవళు లీయ్య మానో క 
_యరయంగలేక సంశయము నాకులపాటు మనంబు చెం బెకున్, ) 

వై తాళికలచేం బాడయణబడిన యో క్రిందిగీత ములలో దువ 0. 

ప్రుజాబంధుత్వమును. కవి యద్ద | 
తునిస్వ సుఖ నిర భిలామత్వమును, 

మందు జూాపినట్లు చూవినాయు : పా 

ప్రృథముండు : వలా 

గీ 6 స్వ సుఖమును గన కలసెదు జనగముకొ ఆకుల 

(బ్రైతీదినంబును నీర్ వ్యాపార మిదియె; ; . ఖ్ 

అ భిజ్ఞాన కాకుంత లము 

చెటు తీకాతపము దాల్ఫీ శిర సుచేతల 
(A) దం 

దనదునీడచే. నా శిత తొప మడంచు.: 

ద్వితీయుండు :_ గ్ 

గీ, మరలిచెదు శిక్ష చేసి దుర్థార్ష-చరులం; 

గలహము .లడంత్కు వార్షసి కాతు వీవు; 

_ బంధు 'లెంతటియైశ్వర్యవంతు 

ఇ 9 
బెల క్రీచె, 

లున్న 

బంధుకృత్యంబు నెటి పెదు 

ఇచ్చట వె తాళిఫలచేత 6 నాల డిందు (డు, చం ద్ర, డు 

నొప్పరాజ్యము కలవాడు, చక్కనివా(డు? తసి చెప్పింపక (ప్రజా 

వాత్సల్యము, లోకకల్యాణోేచ్చ, స్వసుఖనిరభిలావ. అను నిటువంటిగుణ 

ములను గవి బుద్దిపూర్యక ముగ జెప్పించె నేకాని సహజముగం గాదు, 
కణ్వశిష్యులతో వచ్చిన సకుంతలను: నాభార్య కా దని ధిక్కరిం 

చును; అసత్యము లాడుచున్న దని నిందించును. అట్రిపట్టున చదువ 

రులకు గాని చ్రేకకులకుయాని రాజు బుద్ధివ్రూర్వక మగ నసత్యము 

లాడుచున్నాయ డని తోంచవచ్చును ; అతనియందు గౌరవము ర్య 

వచ్చును 3 అట్లు గాకుండ నాతెనిన్యాయైకబుద్ధియు, అత త, లాభము 

నందు గలయా దా నీన్యమను  చదువరులమనగునందు మొదట బాస 

నింపి యేది యె ట్టయినను ఆతం డన్యాయము చేయువాండు కాం 
డన్నమాట వారిచే నమ్మించి, * శాపమోహీతు డసటవే నిట్లు పొర 
పడెను గాని అన్యథా కాదు” అని ప్రేశుకులకు సహజముగ కాప 
మాహాత్మ్యమును దోంచునట్లు చేయుటయే కవియొక్క_యుద్దేశము, 
ఈ సృకరణమున రాజు శకుంతలను, గౌతమిని, క ణ్వాశిష్యులను 

న న పరుష వాక్యము లొడును, గర్భవతిగ నున్న యొకపర స్త్రీని 

దీసికొని వచ్చి యిది నీభార్య యని మరలమరల సభలో? జెప్పినచో 
నెట్టెళాంతున కే నను కోపము వచ్చుట సహజము. అది సదాచరణము 

Bee గల భ కిచ చ ౫ల్రీనకోపము ( Righteous indignation ). 
అంతేమాత్ఫేము కోపము రానియెడల నాతండు మానవుండు కాండు; 

 ఒకళిలావి గ హము! UU) , 

ఈ సం బంధమున దువ్యంతునక( గల ల పర ప్రీ విమఖక్వను 
దెల్బవలసియాన్న ది. పరస్త్రీ తల్లితో స సమానము ఆమెను క న్నెత్తి 
మొనను దూడ౭గూడ దని కాళిదాసునియల్సి ఫ్రా పాయము, నాయకుని. 

| గూడ నాత6 డట్టివానిగ నే చిత్కించినాండు ! wa! వేసికొని బుషి. 
శిష్యులతో దనయొద్దకు వచ్చుచున్న శకుంతలను చూచి యామె యెవ ' 
తయో యని వికర్కించి, యామె "చక్కని దని ,ప పృతీహారి చేప్పంగా, 

6 భవతు, ఆనిర్వర్ల నీయం పరకల తృమ్, Ly 

'“ అవుణాక, పర క్ర్రీని దేలి చూడరాదు) అని చెప్పెను, 

రాజు పర క్రీ పరాజూఖు డని పదిపద్యములు శ్రానీనదానికం లు 

నాతేనిభావమును జాపుటకు నొక గ్రాచిన వాక్య మాతనినోటను 
| జెప్పించినC జాలును, అ్పే కకంతల తన్ను కం అణు గలవా! 
| డని నిందింపలా దువ్యంకుయ, 



అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 
+ ఆళ్యే |. ప్రథితం. దుమ్యంశస్య -దరితమ్, ప్రుజాశ్వపీద 

దృళ్య లే.) a Se Be స 

అని అభిమానపూర్వక ముగ6 
స్వటకు . దుష్యంతునకుల దనపవి ఆశౌచరణమునందు నం 
. ముండవలయును * . 

ఏడవయంకమందును నిట, ప సంగమమే యొకటి కలదు. సర్వద 

మనునితల్లీ “పే ' శ్రేచెరా పుల: ననుకొని ఇెంటనే' దువ్యుంకుండు 
6 అథవా అనార్య$ ను అట్లు కాదు, పర స్రిని 

గుటేంచి' చయసంగించుట అమోగ్యము.) అని యూరకుంజెను, ఇట్ట 
చిన్న చిన్నమాట లే యంతఃకరణమందలీ యతిరహాస్యములను క్ 

ల. 

ధనమ్మత్రు, (డను సము (దః వ ర్రకుయడు చనిపోవును, వానికి 
సంతతి వ. వానియా స్రీ ae రాజు బొక్క సమునకు( 

జేరవలయు నని మం ®, తీరానించి దువ్యంతునకుC 'దెల్పును, అంతే 

నాతం డాఢనమును దీప పకా నటన నొప్పుకొనక మొదట నాతని భార్య 
లలో నెవ రైన గర్భముతో నున్నదా యని విచారించి యొక్క_తె 
యున్న దని తెలిసినతోొడనే ధన మాగర్భముదే యనియు తనది కా 
దనియు. చెల్పును. వెంటనే బంధువులు పోయినజనుల కందజకును 
తొనే బంధుండ నని చాటింపు మని పంపును. ఆచాటింప్రునకు జనులు 
సకాలవర్ష మునకుబలె సంతసించిరీ (౬-వ యంకము ) | ఇంతకం సె 

నాదార్యమును, ర్రజాకాళ్ళఖ్యమను స్వాచరణముచే నెన్వరు చూప 

గలరు 6 య ] 

ప్రజలమేలే 7 రాజుక _ర్తవ్య మన్నమాట మహాకవి కాళిదాసు 

డీనాటకమునందు6 జివరవజకును మజువ లేదు. నాటకముయొక్క_ యంత 
మందు గూడ రాజుచే. జెప్పిం చెను, భరత్ వాక్యమునందు మొట్ట 

మొదట రొజు కేరీన డేమి? 

పారినకఃి 
థి 

§ అ 
(గ్రువర్త తాం ప ప్రకృతిహిశాయ 

-*ప్రజలహితమున కై రాజు 

త మువలనఈ గాడ (బృ్కిజలహీతేము చేయుటయే రాజునకు బరమార 

నున్న రాజకీయము హో సిద్ధాంతమును లోకమునకు బోధించినవాయడు 
శఉఅాలిదో సు తప్ప నుజియొకండు కానరా౭6డు, 

ఇంక దుద్యుంతుని గ్రే పే మనుగుటించి విచారింతము. ఇందు 

వరి గ్సీంపంబడినది సా చ్రీషకడ్చే వు, గంఫీరు లె న ఈ పురుషులయనురాగ 

Bier ee కాళిదాసునియాహ మిక్కిలి యుదా త్ర మెనది; 

1. (ఈ కల్యాణీ ! దుమ్యంతునినడక యందటకు6 “ెలీసీనదే, నా వ్ర 

బ్రుత్యు త్త తర మిచ్చెను. ఈమాట. 

_తగినపురుషునిమోందే (గీ నేర్చ్పడును. తనకుం దగని శ్రీ 
బురుషునకు, మన సు పోనేపోదు; అనగాం బర (స్రీ మింద ( నదివజుకు 

'చలియకపూర్వ మే, . కావున్ల,ప్రై 

పృవర్తీంచునుగాత ? అని భరత 
వాక్యము యొక్క మొదటిచరణము | ఇట్లు కృం గార నాయకుని చరి 

౨౧౦౧ 

పవ్మిత్స మైనది, ఫూర్వజన వా సనవేతనో, మానవుల కళ్హేయ మగు 
నన్యకార ణముచేతనోో ఒకానొకపురుషునకును (శ్రంగీని పవిత్ర, మెన 
పరస్పరానురాగము ఒకరిని ఒకరు చూచుకొనుటవలన నే waned 

అట్టియనురాగము . సహజ మైనది; నై సర్తికము; శేవలముగ నై హీక 
కామవికారమునకు లో నై నది కాదు, సవ్యాజము కాదు, నిర తు 
కమ, ఆవికార మెహికము కాదు; స్వర్గీయము. ఇట్లు నిర్వా నిజముగ 
ేర్చడుప్రే, పమ -తేనకుం దగిన ద్ర మో (దే పురుషునకు సేర్పడును; 

నిమ్ర్రైలమోందం 

వివాహమెన. 'తుమాంద) తనకు దగనికులము, 

మాందను గాని మనసు పోదు, 

వయసు గల స్రీ 

ఇందులకు వారివారి యంతెఃకరణ 

(పువృత్తియే సాకీ, 

దువ్యుం తుండు తపోవనమునందు ముగ్గురు కన్యలను. జూాచును, 

వారు ముస్టరును చక్క_నివారలే. 2 అయినను శకంతలమాందసే 

యాత్ నికి (6 ట్రే వము కలిగెను, శకుంతలను జూడంగానే దువ్యుంతునకును, 

.దువ్యుంతుని హడలి శకుంతలక్రును ట్రే మ కలిగనేకాన్సి అననాయా' 
ప్రయంవడల పె పెని దుమ్యంతునకుంగాని, దువ్యుంతుని పె నననూయా. 

వ ర వ | (ర, యింవదలకు. గాని ద్రుమ ధా కాదు! ఏ '్రైశురుషులకుం 

"బె ట్రైమాను బంధము కలదో వారిశే ప్రీతి యంకురించు నని కవి తౌత్స 
ఇ ట్లంకుర్తిం చుట. వి చం వారిక్, వా రెవరో ఏరికిని లము, 

పే వు నిశ్లే రుకము, 

శకుంతల కారని బిడ్డ అయినట్లు ముగ్పరుపిల్ల లసం భాహణవలనt 

దోందంగా, న ట్రయిన “నామె టో హూణకన్య యగువేని క త్రయ? 

డన తాను వివాహమాడుటకు వీ లుండదే, అ ట్రయిన6 దనమన ఇ సామె 

మింద నేల పోయియుండు నని యిట్లు విరర్కి ౦ చును సన 

6 అపినామ నలప రియ మసవర్ల కే తస తృసంభవా స్యాత్ 1 

అధవా కృతం సం చే హే 

: Sad 
అసంశయం eee 

య దార్య మస్యా మభిలాషి మే మనః, 

సతాం హీ సం దేహప దేషు వస్తుషు 

గ ప 1939? ప్రక seh 4 . 

. విధూవకుండు మునికన్యను వలచితివా యని పరిహాసముచేయంగా 
దుహ్యుంతుండు “సఖే! న పరిహాళ్యే వస్తుని పొారవాణాం మనః ప్రవ 

ర్టకే” [మి తమా! పరిహరింపందగినవ స్తువుల-పెని పౌరవుల మనస్సు 

జలలోం గూడ నిట్లినడక లేదే?) 
2, (౧) అహో మధురమాసాం దర్శనమ్, (ఆహో! వీరరూప మెంత మనోహరముగ నున్నది!) ౨. 

(౨) అహో సమవయోరూపరమణీయం భవతీనాంసౌవోర్షమ్, : (ఆహా | చెలిమి సమవయోరూపములం జేసి రమణీయముగ నున్నది. ) 

రతి గీ నృపపరి గ్ర 1 హయోగ్య యీ నెలంత నిజము], కాక్క నామది నిరోవు మీకి నెట్లు. HI 

దవులు * నెందు సందేహవ తాకా! నార్త్య గతులె ప ప్రమాణంబు లార్యులకును, 



౨౧౫౨ 

పోదు ] అని యభిమానప్రూర్వకముగం (బ్రైత్యుత్తర మిచ్చెను} అనయా 
వంశపరంపరాగతసదాచరణముచే దువ్యుంతునిమనస్సు స్వాభావిక 
ముగ సన్లార్భగామియే మైయుం డె దుర్తార్షగామి కాదు. దాని నిచ్చ 
వచ్చినమార్షమున6 బోనిచ్చిన నదియే సనార్ల మగును, మన నాయకోని (౮ ళీ ౧ 

మన సృంత నై తికొన్నత్యమును బొందియుం డె నని భావము. ఇట్లు 
"సంభోగ విప్రలంభళ్ళంగారములను వర్శించునపుడు కూడ దానిమాల 
మన సాశీల్యోన్నతి గానవచ్చునట్లు మనగాయకునిపటమును భితి,0 

లో 
చుట మనకవియొక్క్ల యసాధారణప్ర, ప,తిభ యనియే చెప Ch 
యున్న ది, 

మనకవిమతమున బహుప పత్నీ కత్వ మొక దోవుము కాదు, 
అందువలన నాయికయెడ నాయకునికి గలయనురాగమునకు లోపము 

రాదు. ధనవంతు లెక్కు_డుభార్యలను చేసికొనుట యప్పటియాణా 
రము, కావున దువ్యుంతుండు _బహుపత్నీకండుగ నున్నాండు, 

అప్పటినీతికల్పనల ననుసరించి యన్యునిభార్యను ప్రే ప్రీ మించుకు తప్ప. 

కాని యవివాహీతకన్యనుు చేళ్యను పే పృమించుట తప్పుకాదు. ఈ 

నాటకమునందు శకుంతలను ప్రేమించుట బూర్యము రాజునకు 
వసుమతి యను ఫార్యయు (౬-వ అంకము ) హాంసపదిక యనుభోగ 

. (తుళు (౨(-వ అంకము) నున్నట్లు నాటకమునందు. గానవచ్చును, 
ీరిద్దఅిలోను రంగముమోందికి నెవ్వరును రాకపోయినన్కు రంగముమిో6ద 

వారినిసలించి వచ్చి నసంభానణమునుబట్టి వారిస్వభావమును వారివి 
యమున రాజునకు గల భావమును సుస్పష్ట మగుచున్న వి, 

శకుంతల పెని రాజునకు6 గొ 

ప్కథమభార్య యైన వస సుమతిమింద నాతనికి గారవభావము 
పోలేదు. ఆమె వచ్చుచున్న దని విని శకుంతలపటమును దా౭చ 
యత్సించును, ఆరేడు కేవలము. మ్ర్రీలోలుడు గాక “పెక్కురు భార్య 

అంన్ననుు ఎవరికి నీయవలసినమర్య్యాద వారికి. గలుగంజేయు చుండును, 
ఆమెయు రాజునెడ6 దనకుం గలచనవును సమయాసమయముల6 జూచి 
యుపయోగిం చును, “ రాజు రాజ్యకార్యముల చాలోచించుచున్నా 6 

డని వినంగనే యామె తిరిగి చెడలిపోవును. 

చొందటియంకమునందు. గన్యలు చెట్లకు నీరు పోయునప్పు 

డును రెండవ మూరడవయంకములందు వారు లళతాగృ్భృహములో 

గరార్చుండియున్న ప్పుడును రాజు చొటుననుండి వారిసంభావణము 

వినును, శండవయంకముచివర విదూవ.కు6 డింటికి వెళ్లునపు డతం 

డంత:పురములో శకుంతలసమాచారము Wa యని యతనితో 
"తా నదివజకు శకుంతలనుగులించి శక్ 

యందు జిన్నదోవములుగం గాన్పింపవచ్చును. ' కాని యొకరికి 
నష్టము చేయనట్టి యిట్టి వినోదము "లె ల నయసత్యములు ప్రణయ పసం 

యన్నియంక ములందును రంగముమోందను గాన్పించును. 
త్తగ మోహము గలిగినను తన 

లేదు, 

పే ముకథ యంతయు 

నవ్వులకే కాని నిజము గా దని చెప్పును. త. నివి దువ్యుంకుని . 

అ భిజ్ఞాన శాకుంతలము 

గములలో దోవుములుగ “వేదేశమునారును ఎంచలేదు. చాయకనీ 

యో చర్యలవలన నితరులకెవరికిని నష్టము కలుగక పోవుటయేకాక యవి 

కథానక మనకు సహకారులుగ నుండును, శృంగారనాయకు( డుదా 

త్తుండుగ నుండచ్చు నేకాని, నవ్వుల కై క నను, వినోదమున కై ననుు అస 

తము చెప్పని తే ర్త పజ్ఞుడుగను, అసంసారిగను బుషిగను ఉండ 

క టు ది తత్ర మగును ని నక్క లేదు, అ టున్న న 5 కరి గా 

నాటకము కాచేరదు, 

శకుంతలను జాచినదిమొదలు. లతామండపములో నా మెను 

ఏకాంతేమునందు6 గలసీకొనువజకును రాజు పడినయాందోళనము 

మొదలయినవియు, ఉంగరము దొరకినతరువాత చనాతనికిం గలిగినవిర 

సాతాపాదికములునుు తరువాత్ మారీఐవా (శృమములో నాతండు 

భార్యను కలసీకొనినపిదప నా మెకాళ్ళే మోందను బడుటయు మొద 

లయిన శృం గార చేష్ట లన్నియు, సర్వళ్ళంగార నాయక్రులకును సామాన్య 

ములే bal వానినిగుణించి కేటుగా వ్రాయ నక్క లేదు. 

ఆజవయం౦కమునందు( గల శకుంతలాచి తృ పటమునుగుబిం చిన 

రంగమువలన రాజుయొక్క చిత్సకలానై పుణి కానవచ్చుట సశేకడా 
మనకవికి చనాలలితకళయందుం గల వచక్కనిపరిచయము వెల్లడి యగ 

చున్నది. 

శకుంతల : క ణ్వునకుం బలె నీనాటకమునకును శకుంతల 

సా. ఈమె ౨_వ్క ౬.-వ యంకములందుం దప్ప మిగిలిన 

అశరెండంక 

ములం దెనను ఆమె సృత్యకు ముగ గాన్సిం పక పోయినను ఆమె 

యశః పృభచేత నే యవి నిండియున్నవి. నాయిక యెనశకుంతల 
యెదుట నితరపాత్ర, లన్నియు దివిటీ క్రిందిదీపములవలె వెలవెల 

చాలును, ఆమెబహిళ్ళరీర మెంత చక్క_నిదో యంత శరీర ముగూడ 

సంతేచక్కని దగుటచే నిన్ని వందలసం వత్సర ములనుండియు. భబ్రపం. 
చముయొక్క . చిత్తము నాకి రి ంచుచున్నది, నాయిక చూచుటకు 

మిక్కి లీ చక్క_(గ నున్న దని. యేకవి 'యెనను వర్ష ంచును. అస్త 

మనకవియు * అధరః కిసలయరాగః '  మొదలయినపద్యరాజములబే 

నా మెసాందర్యమును వర్ణించియున్నా (డు. అందు విశేష చుమియు 

_ శకఘుంతలభూమికను ధరించిననటి. ( లేక నటుని) యొక్క 

చక - దనమునుబట్టి ప్రేమకు లా మెసౌందర్భము నెంచుదుశేకాని 
యావర్ష నములవలనం రీ కాని యీ భూమికను (గృహీంచిననటి 

యెట్టి కైనను, ఆమెచే( గవి చెప్పించుమాటలవలనను, చేయించుపనుల 
క | ఆమెయంత సౌందర్యము ప్రే కుకులకు వ్యక్త మగును, ఆమె 
మొదట రంగముపె శేమాయ. యొజుం గనియారణ్యకక న్యగం గాన్సించి 

(UU 

Senn మాటును. కావున, re కం డ్రియిట 

క'మముగ 'నెన్ని యో యవస్థాంతే ర ముల జెంది చివరకు బు శ్, వతి 

bh కాబా పంటే త శ్రువతి, బహుధనత్వా mnt తత, శ్రభవతా భవీతవ్యమ్... ... 

ఈత త వతీ 1 ఆత. చెస్కడుకనమకలవా. డగటచేత .నాతనికిం కతా! లురదురు ) పా[బావ య. 



అభిజ్ఞాన శాకుంత లము 
జెలులతో నాడుకేనుచనా(టనుండియుం 'బెద్దది యగవజకును ఈ 
యమాయి మనకనులయెదడుట సే సపెరుయగు వ్ర చెప్పవచ్చును. ఈమె 
తండ్రి య్యా క్రమములో నున్న పుడున్కు అనురాగములో6 జిక్కినప్పు 
డును, వివాహా మాడినప్పుడును, పతి వెడలిపోయినప్పుడును, పుట్టింట 
నుండి య త్తవారింటికిం బోవున పుడును, ఈ మెను పతి నిరాకరించినపు 
డున్కు పతివిరహకాలమునను, ఏమేమి మాట లాడినదియు మనము 
వినుచుందుము, ఎ కుట్లు వృవర్తించినది మనము చూచుచుందుము. 

ఆ మెమన స్ఫులోనిరహః న్యమముగూడం గవియను గ్ సాముచే. మన 

మెబుయగుదుము. అందుచే నా మెసద్దుణము లన్నియు బా కా 
మూ ర్తీభవించి నిలిచియున్న ట్ల టర పను ఆయా పృసంగములయప్పు 
డా మె చూపినట్టిసద్దుణములును, మనో గ్లై ర్యమును, శుద్దాంతఃకర 
ణమును దెల్బునవ్య్యాజానురాగమును మనయంత $కరణమును గరణించి 
యామెయెడ సానుభూతిని గౌరవమును బుట్టించును. 

మొట్టమొదట నామె కల్ల కపట 'మెటుంగక, స్వా ఫావికపవి 
శాంతీ కరణము గలదిగ రంగము'పెకి వచ్చును, బుష్యా క శే మము 
నందు6 బెరియిన దగుటచేతను జాఇ గానందునను వివాహసం బంధ 
మైన వికారములను అంతగ ఇచెబిగనదికాదు, దువ్యంతుని చూడయగ నే 

యామెకు సహజముగ€ గల్లీననూతేనవికారము 6 తపోవనవిరోధి * యని 
యామెకే తో ణెను, కావున నంతీకుయార్వ మామె త పోవనవృతు. 

ములతో డను మృగాదులతో డను సఖులతో డను ఆటపాటలయ దును, 
బుషులహాోమ కియాదులలోC బనిపొటులు: చేయాటయందును 
గాలము గడపుచుండినముద్ద రాలు, ఇందుచే నామె తెలివిలేనిది యిని 
తలంపవలదు, ఆ కృేమ'సంబంథ మిన వ్యవహారములలో నెజజాణయ్ే 

యైయాండెను. అట్లు లేనియెడల గణ్వుండు తొ న్నా శృమమునందు 
లేనప్పుడు తనకు మాటుగా అతిథిసత్కా_ రాదికార్యములయం దీమెను | 

నియోజించుట! యెట్లు తటస్థించును ¥ తరవాత నామె దుహ్యుంతు 

నకు బ్రణయపత్రికను వ్ర వాయునిమి త్రము పద్యమును రచించును, 

కావున నా మెసాహిత్యమునందు6 బ్రుక్టైగల ప,తిభళాలిని యని 

చూఫుటయే కవియొక్క్ల తాత్పర్యము. (ప,థమదర్శనకాలంబున నిట్లు 

శకుంతల ప ప్రతిభ, అమాయికత్వము అను విరుద్ధము లై లెనరెండుగుణము. 

లచే భోభింసును. ఈరండుగుణముల ' వైదధ్యమె అగా క హెచ్చు. 

టకు గారణము. 

శకుంతలయందు మనకు ,మొడటను గానవచ్చు లలితీగుణ 

మామెకు 'సృష్టియందుంగల నిసర్జ శ్రాతృభావము; అనంగా వృక్షములు. 

మృగములు నకు... నూనవులకు 6 గల మనో భావముల 

నారోపించి వానిని స్వబంధువులవలెం గ్రే, బే,మించుట, శకుంతలకును, 

సఖులకును జరగిన యీ కీ ౯/0దిసంఫాహణము లీసందర్భమునం జదువ( 

దగినవి ౩ |. చెప్పును ఏమి “యా సాహోర్టము || ఇట్టిచిన్న ప, 

అణి 

ఓ అననూయి = సఖీ శకుంతలా | కాళ్యఫులు నాయనగారికి 

నీకన్న నాశ శనువృత.మే పి పియ మని నేం దలంచెదనుళ్పు సుమా; ఏల 

యన6గాా విరజాజిపువ్వువంటే కోమలాంగిని నిన్నులిహాడ వీనిపాద్రు 
లకు నీళ్లు పోయ నియోగించిరి. 

శకరంతల = నాయన గారియాజ్ఞ యనినూ త (తృచేనా ? నాక్షు 

గూడ వీనీమోి ద సోదర పే ను కలదు, 

తెమైఅక 6 గదలు చినుకు వ్రేళులతో నన్ను ద్వరగా రమని స సంజ 

చేయుచున్న ది. దీనిని సంఫావించెదను, ల 

అననూ :--- సఖి శకుంతలా ! ఇది బాలసహకారుని స్వయంవర 
వధూటి, దీనికి వనజోత్స్న యని నీవు పేరు పెట్టుకొంటివి ; 
దీనిని మజుచితివిగడా, 

శకుంతల :__ అట్లయిన న స్నేమజతును, లత యొద్దకుం 

బోయి చూచి ] సఖి! రమణీయ మెన సమయములో నీ లతాపాదప 
మిధునమునకు వివాహ మైనది; ఎట్టన్న నవకుసుమయౌవన వన 
జ్యోత్స్న, బద్ధపల్లు వతచే నుప భోగతు ము డీ చాలసహాకారు6డు, 2 ౨ 

“పాతుం న (ప్రథమం 9) అను పద్యమునం, దు జెప్పినట్లు 

శకుంతల ముందట జెట్లకు yA పోసీకాని తాను శౌగునది కాదు, 
వానికి నొప్పి పుట్టు నని కనయాభరణములకుహాడ వానిచిగుళ్ల య 
గోయదు, వృమములు క్రొ క్రొ త్తగ( బుస్ఫీం చినప్పుడు గొప్పపండుగు చేసి 

కొనుచుం డెను, ఆమె య త్తవారియింటికి. బోవునపుడు తనలతాభగిని 
యెన వనజో్యేత్స ను గెంగిలించుకొని పోయివచ్చెద నని చెప్పి 
దానిని తనసఖులచేతులలో బెట్టి వెళ్ళును, 

ఏమి యీసృష్టియెడ నామెకుం గల నిసర్సనిర్వ్యాజగ్రేమ | 
ఇట్టి ప్రే, ముక్త నిర ల మెనట్టిదియా, పవిత్ర, మైనట్రిదియు, దయార్డ) 

మైనటదియు నసుహృదయ మే wl 

 ఒకలేడి బిడ్డను గని మృతి నొందలా నొ మగ లేడిపిల్ల ను 

క$కుంతల రమొంతయు6 గప పడి "పెంచి పెద్దచే" దర్శలం తిను 

నప్పుడు. దానిమూతి లే చు గుచ్చుకొని గాయమ్మః కాలంగా నామె 

దానికి నూనె రాచి యుపచారములు చేసీ మాన్ని, యా లేడిని గుమా 

రునివలె. బెం చెను, . అ త్తవారియింటికిC బోవునప్పుడు చాని నెంతయంC 

చే బ్రేమతో నమురలీపొ మని చెప్పెను, పర్ల శాలలో నొకయాడులేడి 

గషృణిగా నుం డెను, ట్ న త్రవారియింటికి బోవుచు శకుంతల ఆలేడి 

సుఖ పృసవ యెనతోడే తప్ప ప్పక తనకు చెల్పు మని తనతం డికి. 

సంగముే mai 

pS 'ఇడానీ'మేన దుహితరం శకుంతలా మతిథిసత్కారాయ సందిళ్య దై దైవ కుస్యాః ప్ర ప్రతికూలం శమయితుం సోమతీర్ణం గత 8, 

2, శ, వేదము జేంకటరాయళా స్రీ గార ఛాషాంఠరీకరణముననుండి, 



౨ం౧ర 

రాత యొక్క_  యలౌకికోన్నతిన్తి 'స్వర్గీయమాధుర్యమును. వెల్లడి 

చేయును, 

వృకుమృ గాదు లనుగుజించియే యిట్టి పేమ క నంబజుచిన పుడు 

భకంతేలకుం దన తండ్రి యందును, ఇెలిక _ల్తలయందును గల ప్రీతిని 
గుటించి వేలుగ (వాయ నక్క_అ లేదు, అ త్తవారియింటికి. బోవు 

నపుడు శకుంతల చివరకు తనదుకిఖము నంతేను ఆంపుకొని తండ్క 

కార్మ మనకు జింతించి, తండ్రి నాలింగనము చేసికొని యాతనితో 

తపశ్చర ణము చేత. బిక్కి పోయిన యో జేహమును 

చనావిరహదుఃఖమున కై మిక్కిలి కృళింపనీకుము ” అని చెప్పెను, ఈ 

యొక్క_వాక్య వూ'మెకు( దం డ్రియెడయ గలయకృ తమ, అవ్యాజ 

ప్రేమను వేయినోళ్ళ( జాటును, ఒకచిన్ని వాక్యమువలన6 గంపంత 

ర్ట కు స్ఫురిం పంజేయుట కాళి దాసునిచాతుర్యవి శేపు ములలో 

నొక్కటి, ఇట్లు చరాచర జంతుజాలముల “నెల్ల సోదర భావముతో. 

జూచు నీస సతీమణిని, క క .2స శిష్యులు దువ్యంతునకు నొప్పా జెప్పునప్పుడు 

6 శకుంతలా మూ ర్రిమతీ చ సత్ (కి, కియా' యని చెప్పినట్లు మనమును 

భూషింప పవలసియున్న దెం 

ఓ నాయనా ( 

పస సంగవి శేవములనుబట్టీ ఫీరుత, లజ్జ యనునవి ( మనకవుల 
మతమున (ప్ర లమనళ్ళరీర ఫొందర్యముల 

మలు. శృంగారనాయికకు నివి యర్యంశావశ్యకము లయినభూప. 

కావున మనశకుంతల భీరువు, తుయమైదను . చూచి 

'బెదరును ; ఈ చెట్టుననుండి యాచెట్టు నకం బోవును 1 “నన్ను 
రఠ్నీం ఫుండి, వ? రక్నింపుడీ' యని యజుచును; దువ్యుంతుండు 

కనంబడి “తప పస్సు వర్గీల్లుచున్న దా * యని యడుగగా భయ 

పడ్మి గడబిడపడి, కూటలాడళ యూరకుండును. మొదట మాట 

లాడకుండుట శీతిచే నె నన్కు తరువాత మాటలాడకుండుట లజ్ఞచేత, 
దువ్యంతుని జూచినవెంటనే యామెకుం దపోవనమునకుల దగని 

వికార మనలగా ననురాగము సహజముగ -జనించెను, 

యామెకుల చెలియకవూర్య మే యామెకుం. బ్రేను యంకురించెను. 

ణములు, 

అంత నా మె లజ్ఞావశీయె దుష్యంతుని తో మాట rt సిస్టప డెను. 

ప్రియంవదలు మాట క 

లాడుదుశే కాని శకుంతల యాతనితో సొక్క_మాట యనను మాట 

ఆరంగమునం చెల న రాజాతో అనసూయా చి 

లాడదు, ఇంతియ కాదు, సఖులు హాస్యము చేసిన గోపము 

వచ్చి నడానివ లె నటించును, కాని యామె చేష్టావిశేవములవలన నామె 
మన్ వ్యాపారముల నూహీంచుటకో పీసు గలదు, 

శకుంతల లజ్ఞచెత( దనయనురాగమునుగుటీంచి సఖులతోనై నెనం, 

జప క కృశించును. వాళ కనుగొని దువ్యుంతునకు(. బ్ర బ ణయప తి క 

కా, మునంగా నాత( డగొరవించు నేమో. యని సరజేహి ase 
తనచక ్క.£దనమును సద్దుణములను. తా నెలుగదు. 1 చివరకు నాయ 

నభివృద్ధి చేయు న ట్రిగుణ 

ఆతం. డెవండదో. 

అ భీజ్ఞాన శాకుంత లము 

యుండును. వివాహానంతరము. దుష్యుంతుండు వెడలివోంగాా మికిలీ 

విచారముతో నుండును, వెలుపల "నేమి జరగుచున్న దో. యిటు 

గదు, దుర్వాసబుషి. వచ్చుట గాని, శాప మిచ్చుట గాని యణు. 

గదు. ఆక్క మముననుండి _ రాజు నొద్దకు బోవునపుడున్కు రాజసళ 

లోను కన్నా కడు. గు రించునో. ఖా! యని ళంకించుచు, భయపడు 

చునేయుండును, పతియాదరణకై యాతుర లయిన | స్ర్రీలస్వ భావ 
మును చక్కగ నెలిణినకవిరా జీకథాభాగమును సరసముగ6 

జి త్రించి శకుంతలయొక ,_ యంత రాత్ర ను బయల్స బీచి మనకు జూపి 

నాడు. . కోమల మయినట్తిదియు కల్ల కపట మెబుగనట్టిదియా, 

పవి త మెనటిదియు నగు నిటినసాదయమును జాచి - నాయికయెడ 
టాటా © లు 

చివరికి సహానుభూతి కలుగణుకయుండును 1. 

ఇ బ్రమాయిక్ళ త్రి గలది యన్నమా త్రృమున€ దనగారవము 

నకు భంగము గలుగునపుడుకాడ సహించి యూరకుండు నని తలంప 

వలదు, అట్టి యెడం దోయ త్రో,కీ్య్రానపామువలె బుస్సున లేచును; 

మనసు మృదుత్వేమును విడిచి కాఠిన్యమును వహించును, స్వరూపము 

మాటీపోవును, తన్ను రాజు నిరాకరించి. స్వచ్చందభారిణి .. యని 
లో క్షు లనుకొనునట్లు 'సంభాషింపలా నంతవజకును శాంతము వహీం 

చిన శకుంతల మిగుల రోపము కానా, సభలో రాజును లక్ష్యుము 

చేయక్క , 

( సత్ఫితుండా |. నీ హృదయానుమానముచేత నితరులను నే 

పక్! 'ధర్మ కవచమును దొొడిగి గడ్జికప్పియున్న నూరి 

వలె నున్న ని "న్నెవ్వరు ల ) 

అన్ నీరాకరించును, అట్టియెడ మన ముద్యానవనమున( జూాచిన 

శకగంతల యీ మెరోః-గా యన్న సంశేయము మనకు గల్గును, రాజు 

కూడ "నా మెకోసమునుు మాటలను చూచి యి ట్రనుకొనును : (కలా 

6 రాజు (తనలో ) _ నాకు మనస్సునందు సం దేహము పుట్టిం 
చుదు( గపటము లేనియ క్లే అం కనన మళ్ళ ఓ ఆశే 

కడా! | 

గా పరణ = చాక క హ్రూరముగ. క 
సాాంతేములోపల( దాప మెొందుచుకొ 

గర  .రహస్యపుం బ్ర బ ణయ 

శి 

ఆ్యో. 

గాథ యెజుంగల లేని నాసపయికా 

దరుణి యపారకోప మనల" 

దద్దయు శే ని త ష్, 'శెబ్బశేసి 

కర లగు కాత ha 

స్మరచాపవిఖండన, క్రి కి యన్,’ 

పతిడ్రేము లా ఇట్లు భర్తమౌందను గోపముతోడను ల 
కుని గలనికొన్న సముయమానను rr బరివేస్టిత యె తోడను ఇదలిపోయినకీకంతల మనకు మరల _ ెట్టిస్థితలోం తన 

, “అయి ఆత త్మగుణావదూనిని థ్ 



అ భిజ్ఞాన శా కు ౦తలము 
బడును $ మారీచా శృమమునందు దున్యంతునక pen 
యా మెస్టితి నాకంటే ఇ యిట్లు వర్ణించెను, 

ము a మిగుల మానీనవ(స్త్రంబు మేన ™ 

నియమకృళముఖి యేక చేణిని ధరించి . 

శుద్ధశీలమొ యతిదయాళూన్యుండ నస . | |. 
నాదు చిరవిరవోర్తి యీనాతి' డాల్చె. ' |. 

. పతి తన్ను నిరాకరించె నని యామె పిగ్ర్రేనును త్రో వ్రగోస్సిచ 
పాత్మివృత్యధర్మమును పాటింపకయుండెనా ? లేదు, ల్ ర్త ్న 
చుకృళాపి రోవుణతయా మాస్త పృతీపం మః? (వరు డలుంక 

న్వహించినను భ్ ర్త వికుద్ధవు శాస pe సునక్ ) అన్న కణ్యునిబోధ 

యామె చక్క గృ, గ రా ంచెను, వీ తా దేవివ లెవీ యీ సాధ్వికూడం 

దనక్రు నన్యాయ మొసర్చి న తనపతిచింతతోడచనే కాలము గడపెను. 
_ తల యైనను ముడువదయ్యె, మంచి చీక మైనను కట్టదయ్యె, ఆహార 
మెనను తిన్న గం దినదయ్యె ! | ఆర్య పతి ద్రశాతిలకములకు _నాదర్శము 

త. 

అనునూ యా (ప్రీయంవదలు ;---- ఏరు శకఘుంతలచెలీయం డని 

చెప్పవలెను. ఆమెనువలెసే ఏరినిగూడ. గణ్వమహర్షి పెంచి పెద్ద 
వారిని జేసెను. ముస్తరును సమానరూపసౌహార్టము గలవారు. వీ రీద్ద 
అును కావ్యేతిహాసములను జదివియుండిరి,1 చితృకర, మును అభ్యసిం 
చిరి.2 ఇందు6 (భియంవద హోన్యో క్రులందునుు కొంతవజకు ఈ 

పురువ పృణయన్యవ హార ములందును నిపుణ, అననూయ మనోచ్దె ర్యము 

కలది దూరపుటాలోచన చేయునది, కార్యమును సాధించునుపా 
యము కలది. పృథమాంకమునందు6 జెట్లకు నీరు పోయా పృసంగమున 

శకుంతలను *అ త్రీ పమోభర విస్తార యిత్ళ ఆత్మ నో sin ముపాల 

భస్వ *, (యావ త్వయా ఉపగతీయా ఖీ సనాథ ఇవ అయం 

శేసరవృకుకః ప్రృతిభాతి* యనుచు. గేరడమ లాడి యామెచే 
“అతః ఖలు పీయంవదాసి త్వమ్) అన్న పొగడ్తను గాంచెను 
తృతీయాంకము నందు దుహ్యంతునకో మదన లేఖ వ్రాయు మనియు, 
ప్రత చెట్టుకొని పోయి తాను రాజునకు నిచ్చె oe ననియు 

నుపాయము చెప్పెను. మొదటియంకమునందు దున్యంతు(డు చెట్టు 

చాటుననుండి రాయగా కన్య లందటును సం భ్రాంత లగుదురు, వారీలో 

అననూయ వెంటనే ధైర్యము. 'దెచ్చుకొని రాజునకు బదులు చెప్పీ 

అతిథిసత్కారమునకుం గడంగును, రాజుతో నెక్కువగా మాటలాడి 
నది యా మెయీ. దుర్వాసళ్ళాపము | వినినతోడనే (వ్రీయంవద. భ్రాంతి 

చెంది యూారకుం డును. బుషి కోపము తీదృటస నననూయను 

1; అనభ్యంతరాః . ఖలు వయం మదనగత స స్య వృత్తంకన్య కింతు సు యాద్భృకి ఇతిపోసరిబం'ధేు కొనయమాభా నామవస్థా 

తాద్భశీం తే పే డే శే. .—[3-వ అంకము]: 
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పంపును. ఆమె వెళ్లి ముకోో.పి యైనదుర్యా స్పనికోపమును దీర్చి శాప 
శాంతి వరంబు నదివచ్చును | 

కణ్వుడు : వ అభిజ్ఞానశాకుంతలనుం దలి కణుని బుషి 
యని చెప్పుటకం చు బవి తు త్రు,ండును, సత్త్వగుణ ప, ప ధానుండును, తన 
కూ తులయెడ నిరతికీయ ప్రే మగల గృహస్థుండును అనియే చెప్పవ లెను, 
తొను నిత్య బృహ్మచారి యయ్యూను. తనకు గల భూతదయ పురి 

స. దలిడం డ్రులచే విడువంబడిన ఆ(డుపిల్ల ల దెచ్చి పెంచును, 
వారిక్. విద్యయ మద్ధులును కజఫును, మిక్కిలి జాగరూకతతో వారి 
యోగ తేమ sass. వారీకి చై వము ప్రతికూల మెన పుడు తీర్ధము 
లకుం బోయి దానిని శాంతింపంజేయును, మంచిస సం బంధములు సో 

వారికి వివాహములు చేయం (బృయత్నించును. శకుంతల గాంధర్వ 
వివాహము చేసికొనంగా నభినందించును. ఆ మెకుం జీశ సా మేరలు 
పెట్టి వెంట మనుష్యుల నిచ్చి య త్తవారియింటికి. బం ఫును, తద్విదెరా 
గమునకు6 జింతపడును. శేకుంతలకు నితండు చెసినబోధవలనను, రాజు 
నకు బంపినవా రవలనను ఈతనికి వ్యవహారజ్ఞానము మెండుగా గల 
దని తెలియును, 6 అస్తాన్ సాధు విది ఏంత్య సంయమధనాన్ ' అన్న 
సం దేశమువలన నాతనియాత గౌరవము వెల్లడి యగును. మికు 

రత్నాదికభన మున్నను మాకు - దానిని మించినతప సృనుధనయ గలదు, ' 
కావున వేము మొకం కును win కాముసుమా! జ్ఞాపక 
ముంచుకొను మని భావము. 

కార్ బ్బరవుండు, శారద్వకుండు :_ నా. ఏ రిద్గబును కకంతలను 
దువ్యంతునియొద్దకుం దీసికొనిపోయిన కోణ్యశి మ్యలు, పీ రిద్దణును 
వేబువేలుస్వఫావము కలవారు. శార్ జబరవుండు కోపదారి, క 
మాటను ఎంతమా త్రమును తాత కాడు, యే సంగము 
వచ్చినప్పుడు చ (క, వర్రినిగూడ లక్ష్యును చేయక యెంతమాటయెనను 

అనును, త “పెద్దశి ష్యుండుగం గానవచ్చుచున్నాండు. కణ 

డితనితోడే తాను రాజునకు జెప్పవలసినవ్నార్హ చెప్పును. రాజు 
తోడను ఈతంజె మొదట స సంభాషించును, శారద్యతు(డు కాంకుండు, 
తొందరపడువాండు కాండు, దువ్యు౦ తునక శార్ జ్ఞరవు నకును జరగు = 
చున్న వాదము ముదురుచుండుట చూచి యాతడు రెండుపర్యాయ 

ములు: తోడిశిమ్యుని నిలిపి చివరకు రాజుతో “ఈమె నీ భార్య. 
పీలీన చేలుకొమ్బుు, వెడలంగొట్టిన వెడలంగొట్టుము ) అని చెపి బ్బ! కార్ జ్ర 

రవ గాత ములను మరలునట్లు కు అరణ్యములో నుండుట యల 

వాటుపడ్డ యో . యిద్దటు తా కాక! జనాకీర్ల మయిన రాజ 

ధానిని చూచి కభవళ మంది ఈయూరు ని ప్పంటుకొన్న కొంప 

మాదిరి నున్న ౩ దనియు ముజియొక్షండు, ' * ఇందలి జనులు మడ్డివారు 
గన్కు అపవి శ్రులుగను,. బద్దులుగను, అ పృబుర్గులుగను ఉన్నారు) 

ges 

2, అనవథ క్షభూనమణో జయం ' జనః wt పరిచయేన అంగేష శే ఆభరణవినియోగం కుర్యకః, —[క-వ అంకము]. 



౨౧౬ 

అనియు (6 

టూరివారు పట్టణములకు వచ్చి, యచ్చటిజనసంకీర్ణ తయా, ననా 

చారంబును జాచి బెదరి కణ్బశళిష్యులవలెనే పలుకుచుందురుగడా ! 

జ ప్పను, 

విదూపుకు6డు  నాటకమందలి ముఖ్యర'స మేది యెనను 

ప్పేకుకులకో విసుగు ఫుట్టకుండ నుండుటకె నడుమనడువును గొంత 
హాస్యరస సమును బ్రృదర్శించుట యావళ్యకము, ఇందులకై సంస్కృతే 

నాటకములందు విదూవకుం డనుప్మాత్సయును కల్పీంచెదరు, విదూవ, 
కుడు సాధారణముగ ట్రాహ్మణుండుగను నాయక్రుని న్నేహితుండు 

గను ఉండును, ఈ -నాటకనునందు సూఠవ్యుయ డ డనువాండు విదూ 

వకుండు, ఆతడు శఆండవయ౦కమునందును, అయిదవ అజవయంక 

ములందును గానిపించును. శకుంతలనుగుణించి రాజు మనసులో.6. గల 

ద్రైమాతిశయము లన్నియు మి తు నితో జెప్పినట్లు వేసీ సి ప్రేకుకులకుం 

చెల్పవలె నన్న యుదేశమతోం గవి యీపాత్రృమును. నిర్మించినట్టు 
గానవచ్చుచున్నది. ఇంతియకాని త తతా. బ్ర క్ష 

కుల నవ్వించునట్ట హాస్య ముమంతగం గానరాదు; అ 

సంవిధానకమున (Plot) ఈ పాత్ర, తృమునకు6 బనియు నంతగ 
లేదు, వఏినికంసె విక మోర్వకీయనాందలి నిదూవకుం డెక్కు_వ 

హాస్యగాడు సంవిధానమున కావశ్యకు(డు. ఈ విదూపుళని ఏకాంత 
- మందు రాజునొద్ద నుండనిచ్చి, పిదప రాజునెద్దనుండి తొలంగనీయ 

వలయు నని కవిప్పయత్న ముగ గానవచ్చుచున్నది. అందుకే రెండవ 
యంకమునందు రా జాతేనిని రాజధానికి. బంపీవై చును. అయిదవ 

_ రయఈంకమునందు హంసపదికయొద్దకు బంపివేయును, 

ఈ నాటకమందలి హో'స్య మును జాడవలె నన్న మాథన్యుని 

మాటలు విన్న బ్ర బయోజనము లేదు. పంచమప హైంకములకు నడుము 

నున్న బె_స్ప _స్హవానిసంబంధ మైన ప సృవేశళయును పకక, 

(గృంథములు టు ఈ నాటకము 

దీన: పెని “బెక్కు. టీకా గ (గృంథములు 
మాల గృంథ మంత కఠినము కాదు pad టీకా 

. ఈ నాటకముమింది టాం 

మొక్క యోగ్యత నుబట్టి 

చాయంబడినవి, 

గ (గ్రృంథములతో ( న నంతగా బృయోజనము లేకపోయినను 
విద్యాబ్దలకు నివి కడు సహకారులు, ఇదియుయగాకో వేటువేతుపాఠము 
లను saute ఏయే దేశమందు నేయేకాలనముందుం బాము 

REE TRON 

ఈ దినములలోలిహూడ చేదోపనిమో దను బల్లె ' కరములు, శాకుంతల టీకాకారులలో నీ కిందివారు we 
వారు = 

అభిరామభట్టు, Pers TO కృష్ణ నాధపంచాననుయ, 

చంద్ర, శేఖరుండు, డమరవల్ల భుండు నారాయణరాఫఘువుండుు రామ 

భద్రు,ండు, ఛంకరుండు ,శ్రినివాసుండ్య చంద్ర, కేఖరుండు, చృుక్ళృశా 

చార్యుడు ఫఘనళ్యాముండు, మ్రైమచం దు (డు, . 

వీరిలో అభిరామభట్టు, కాటయవేముండు్కుు చం,ద ద, శేఖరుండు? 

శంకరుడు అనువారు ఫురాతనులు, టేకాకారులలో కాటయజేముఃడు, 

శ్రీనివాసు సుండు ఆం శ లు. 

కాటయచేమూ రెడి, కిండవీటిరాజ్యయు నేలిన ప్రోలయ వేమా 

రెడ్డికి (౧౩ ౨౮-౧౩౫౦) దొహి తుడును, అనపోతా ె డికి' (౧౩౫౦ - 

౧3౬౨ ) మేనల్లు (డును, a కుమారగిరి రెడ్డికి (౧౩౮౩ - 

౧౮౦౦ ) చావయు, మంత్రి యు నై యుండెను. సమారగిరి శెడ్డివలన 
రాజమహేాంద దృవర కాజ్యకు ను. ఈల (డు శ్రీ .శ. ౧రో౧౫వజికును ' 

బతి! Pea నుండవచ్చును, ప కూగా గో సరుడుగ 

నుండుటయేకాక పండితులడై కాళిదాసరచితమెన కాకుంతల, విక 

వోూర్వశీయ, మాళవికాన్నిమిత్ర, త ములను నాటకములమి(ద6 ony: 

టీకలం ఛౌ "నెను, ఈ గ వసంత రాజీయ మని పేరు. ఈతని 

చబావయూ య జమాను(డును అగు కుమారగిరి రెడ్డికి వసంతరా జని 

మాలు పేరు, ఆత(డు వసంత రాజీయ మన్న పేరట ఒక నాట్యశాస్త్ర 

మును రచించెను. ఆనాట్యశాస్ర్రము ననుసరించి కాటయవేమారెడ్డ 

వసంతరాజీయ మను ఈ మూఃడుటీకలను వా సెనంట ! ఆ టీకళుం 
చ్రారంభమం దున్న ఈళ్లోకముల న్నీ కింద నిచ్చుచు న్నా రము.?2 

కాటయ వేమునివ్యాఖ్యానము పెక్కురుపండితులచేత మిక్కిలి కొని 
యాడంబడినది. “ఈ టీకా గృంథ మువలన నీగృంథకర్త వూర్ణ 
పండితు€ డనియ్యో సప దెనవ్యాఖ్యాత. తు ల గానవచ్చును. 

ఈత (డు కబ్బయులయొక. ధ ధ్వన్యర్థమును కను(గొనుటలో. నూక్షుదృష్టి 

కలవాడు, కావ్య సౌందర్యమును జక్క్ల(గ6. జోడంగల్వ ర సికుండు. 

నిస్పంశయముగ నీవ్యాఖ్యానము గొప్పయోగ్యత గలది, a నిందు 

స్వల్ప వివ య ములు వివరీంప(బడనందునం దరుణవిద్యార్థుల కంతగ నుప 

యోగకరము. కాదు” అని యొకపండితునియభి ప్రా ప్రాయము. ఇట్టి 
లె సెట్లు మాజీనవి తెలీసికొనుటకును ఈ టీక్ళాా, గ్రంథము లుపయోగ యు _త్రనువ్యాఖ్యాన మి౦కను has sla " _ 

1. మాఢవ్యుం డనుపాఠముకూడం గలదు, 
ra 

2. మునీనాం భరశాదీనాం భోజూదీచాం-చ భూభ్ళ తామ్ శాస్ర సమ్యగాలోచ్య నాట్య వేదార్థవేవినా్. ౧ 
బోక్తం వస సంతరాజేన కుమార గిరిభూ భుజ్యా నామ్నా వసంత రాజీయ నాట్యంశా(స్త్రం యి దుశ్తమమ్, ల A 
త ఫో స్టే నైవ మాన్చేణ దర్శితా శేవలక్షుణః, కవీనా మాశ్రయో మంత్రీ కాటభూప తనూభివి, 3 
భి వేమవిభుః కుమారగిరిణా క నియు కః కృత్ సై. త తి తయం కృతం కృత ధియా గ యశ్ _ . 
తస్యోదీర్లరసార్ల వస్య రసిక శ్యాకుంతలాదేః స్వయం, వ్యాఖ్యానం కురు బే కుమారగిరి రొజీయాఖ్య మై. హీతమ్, . a ళో 

8. ఈ The Commentary indicates that the author was a sound scholar and able - expositor,.. 
tes into the "ree sense of the word and seems naturally ws to appreciate beauty... 

అలల. 

“ He’ ‘penetra 

An, వ. The 
బు 



అ భిజి త్తి. అ భిధ 
ఆం ధ్రుంరైన మజీియొక టీకాకారుంయు 

లేక ai ఆ ఈతడు (ప్రృతియంకమునక్రును జ్వర 
వాస్కొనిన వీ “ఇతె శ్రీరమణ వేంకటాచ లేశ్వరపాదార విందసమా 
రాధక వె ఖానసకులతిలక శ్రీ కౌళికగో త 
జలే లీ 
పృత్ఫేణ,,, '(శ్రీనివాసాచాళ్యేణ విర చితాంయాం 

తు 

శ్రీనివాసుడు 

శ) తిరుమలాచార్య 

శాకుంత లవ్యాఖ్యా 

అను గద్యమును చూడ నీతండు తిరుపతిలోని దేవర 
సన్నిధానమందున్న ఫూజారి యని తో (చుచున్న ది. ఈతని కాలమును 
నిర్ణయించుటకు నాభార మేమియు లేదు. 

అంకః ? 

ఈ నాటకమునకు6 చెనుగు భాపాంతరములు : తెనుణునం 

బూర్వకవులు నాటకములు వ్రాయ లెదు, నాటకమునందు. బాత్రుల 

ననుసరించి గ్రామ్య భొవను వ్యవహరింపవలసివచ్చు నని A 
వారు నాటకములను తెలీ/[గింపవలసీవచి+ న వ 

లుగా నూర్చుక, శ్రవ్య టల ఆ Ww 4 0చన 

కవి మొదట పదునాల్లవశ తబ్బిని విద్దసాలభంజిక యనుసంస్కృత 
నాటకమును కేయూర చాహుచరి త్ర టా కావ్య ముగ ( 'దెలీ[ం 

చెను! . పధునైదవశ్లతాబివా రగు pen మల్లన, ఘంట సింగన యను 

కవులు కలసి పృబోధచంద్రొ దోదయ మను సంస్కృత నాటకమును 

తెలు(గ ప్ర బంధయ? మార్సిరి, ఇ్వే పదు నాల్లవశ తౌబ్టియంతమువాం 

డగు పిల్ల లమజ పినవీరభ దృకవి న శి; ననుసరించి 

శృంగార శాకుంతల మనునామాంతరము గల  శకుంతలాపరి జయమును 

రచించెను, ఆది మూ6ండాశ్వాసముల్మగ, ౦ధము. ఇతేడు గాక, క్భన్ల 

కని మొక శకుంత లాపరిణయమును, పిండి ప్రోలి లక్షు ణక వి మచబీయొక 

దానిని, పెద్దాడ నాగయామాత్యుం మ భు శేవుణూరి జేంక 

టార్యుండు సతిటిగజానన చ్రాసిరి. కృషవ్ణకవి ఇెల్లూరుమండలము 

వాండు. ఈ్ళగృంథము చిటుమామిళ్ల పాపయ్య యనుకమనాయని 

ప్రేరణమువలన రచియింపంబడినది. ఇందు శాకుంఠలములోని "పెక్కు 

పద్యములు చక్కు. భెపూంతరీకరిం ప (బడినవి. పిండి హోలి లక్షణ 

కవి నోచావరీమండలము న గుయ్యేటి గ్రామనివాని. నాగరాజు గోడా 

వరీమండలా_న్లరత వీరవాసరవా_స్పవ్యుండు. ఇందు భారతేకథ యొక్కుం 

వగ ననుస రింపయబడి నది, ఈమాగ్లురుక వులును ఇంచుమించుగా పదునేని 

మిదవ శ్రతాబివారు. ౧౮౯ ౦-వ సంవత్సరమున నూజివీటి విద్యాం సు 

లగు నిద్వాన్ మాడభూషి వేంకటాచార్యులవారు “ భర తాభ్యుదయ ) 

మను కావ్యమును రచించిరి. ఇయ్యది కాళీదాసునినాటకము ననుస 

రించి వ్రాయలడె దన ప్రౌథ్యప, బంధము. ఈకావ్యములు కాళిదాసుని 

నాటకమునకు య ల లని చెప్పుటకు వీలు లేకపోయినను 

కాకరుంతలకథ ననుసరించి యాం ధ్రృమున వ్రాయ(బడినకావ్యము లని 

చెప్పవచ్చూను. 

౨౧౦ 

సంస్కృత నాటకములను తెనుళపబాసలోనికి చాటకములుగ 
భాషాంతకీ కం ంచున గక పంద్ మిదవళ తాబ్దియంతమునందు౬ బాగంభ 
'మెనది. వ A చెనుయగపన నచ్చుపడినట్టి RDA 
పెక్కు_లు కలను. వీనిలో కాల కృమముగC 

శ వీశశలీంగ ముకవి గారిది. 

జాచిననో మొదటిది 

(5. వేం, ల, ) 

అభ బి త్తి __ ఒకనక్షక్రయు, రోహిణ్మి ప్రక మండు 
నది. దత్రనికొమా శె. చందు ద్రునికార్య. ఈ మె అండజకన్న 6 దానే 
చం దున కెస్క_డు శే ఆఅుమౌస్పద కావలయు నని తప మొనరింప నరి 

గౌను. ఈసమయమును గనిపట్టి కుమార స్వామి యన్ని దె వత్య్టే మగు 

నక్ష త తము నాస్టానమున నిలిపెను, 

ఆభఛిధ --- అఈలంకారికుల మతమున సంకేతి తార్థమును 

బోధ చేయూునట్రి దియా, ఛబ్దమునం దుండునదియు నగు ( శబ్బనివుయగ ) 

నొకళ క్తి (వృత్తి ). వీరీమత మున లక్ష్య 

వ్యంగ్యము లను మూ. అ లుండును. వానిలో ముఖ్య మైనదెయాం 

సాకూత్ సంశేతిత మైనదియు నగునర్థము వాచ్య మనునది; అనంగా 

సాధాగణముగ లోకములో నేపజు 'మేయర్గమందు వాడంబడు 

చున్నదో యది యాపదమునకు వాచ్యార్థము “(శావ్యప్ర ప,కాకము, 

ద్వితీయోల్లాసము ). ఇట్టముఖ్యార్థమును స్ఫురింపంజేయు నట్టి వ్యాపా 

రమున కఖిధ యని పేరు. దీనిని * కావ్య ప్కకాశళకారుడు వ్యాపార 

మనెను సాహీత్యదర్పణకారు(డు శక్తి యనెను ప్రుతౌపర్ముద్రీయ 

కారుడు వృత్తి యనెను. ఇరనివముతీమున శబ్లవృత్తులు మూడు : 

అఫిధా లకుక్క్యా, వ్యంజన లనునవి, సంశేతితార్గగోచర మైనశబ్ద 

వ్యాపార మభిధ యనంబడును, అది రెండువిధములు : రూధీస్టూర్వికం 

యోగవూర్విక,. భువనము అనునది మొదటి దానికిని, వసుమతి రత్న. 

గర్భ యనునవి ఆండవదానికిని ఆదావారణములు (కావ్య పృ కరణము 

భట్లమతే మునం దభిధ యనగా ఫలమును ఫుట్టంచునట్టివాచక 

శబ్లగత వ్యాపారము. దీనికే భావన యని “పేరు. ఇది యొక్ష వేటు 

పదార్గ మని వారియభి ప్రాయము. దానిజ్ఞనమున'కే సృవ్వర్తకళ క్షి 

కలదు. చదానియందే భావనాత్వరూపమున విధిశక్తి యుండును 

(వా చస్పత్యేమా )* 

పదార మే వాక్యార్థ మను ప్రా, భాకరులనుతే మున నభిధావృ త్తి 

వృ త్ర ్ యంతెరముతో మిళిత నా "భ్టచాయకుం డభిధలో6 డాక్చర్య 

వ్యం జనాలక.ణముల నంతర్శవింపంబేసి వృలే్యకత్వేము రసస్వరూప 

| మున కంగీకరించెను,. 

లతలా 

Commentary is undoubtedly of a high order, but dose not explain minor points and is not therefore fully 

serviceable to young students ° — Patankar’s Abhijnana Sakuntalam. 

ps ఈగ ంణము కాకినాడలోని సరస్వతీప త్రి తి కయందు6 ప్రక టింపంిడినది, 

చాల 



Co] 

ఆభిధమ్మమ (అభిధర్శ 
లన౭బరయగు బౌద్ధుల వేదములలో ఆఫిఫను మనునది 

పీటకము, ఇయ్యది స్త ప్రకరణంబులుగా విభబింప(బడినది. ఈ 

(గృంథేము క్రీ? పూ, i మొదలు ౨౫౦ వజకును జరగిన కాలము 

నందు వ్రాయంబడియె నని విద్వాంసులయభి ప్రాయము. ఇందలి 

మొదటి పృకర ణము మొదట వ్రాయయు డె ననియు, మూండవ్మ్యప్కకర 

ణము చివర వ్రాయంబజె ననియు నూపింపయబడుదున్న ది.. ర 

(గృంథమునం౦దలి బోధ లన్నియు స్వయముగా బుద్దుని చేం జెప్ప6బడియె 

నని బా దులయల సంర బాద్దమతే మునకు సంబంధించిన నెతిక 

త్ర _త్రే షయ లన్నియు నిందు వివరముగ6 జర్చింపంబడినవి, మొడటి 

ప్కకరణమునందు ధర్మములపట్టికయు ( ధమసంగని రెండవప్పక 

Sata ధర్మ నిరూప ఆ (విభంగ మూ(డవ ప, కరణము 

నందు మతములకు మూలాధార ములును (ఖాను); జన ప్రకర 

ఇమునందు వ్య క్తి వి శేషములును ( ప్యులపన్న శ్ర, Pn పశ 

రణమునందు చిన్నచిన్న నై నె తిక ప ప్కక్ళతులకుయగల సంబంధమును (ధాతు 

కథ ౫ ఆజివ పృకరణమునందు నై తికయమకమును ( యమక), 

ము) -- (త్రొపీటకము 

ఏడవప గ్రకరగావనండ నై తిక స్థితి యొక్క యభివృద్ధియును (పత్తాన) 
వర్ల ంపగబడినవి. గ్రంథ పత మ వ్రాయంబడి 

యున్నది. Py: కుశ లనువారు బౌద్ధుల భే నాకే తెగవారు 

వారు తమసిచాంతముల కనుకూలము-గా మటీయొక అభిధమ్హ మును నిర్ధించు 

కొనిరి, పీందూటేశమునం. దీభాగము. నశించినది, 

దేశమునందు దీనిభాషాంతర ము కలదు, 

కాని వ 

అభఖభధర రృకోశవ్యాఖ్య ఆలా .. అభిధర్మ కోక మని వళ 

 బంధునినే కట ఆ సంస్కృతే కోక మొకటి యుండెను, అది 
యిప్పు డెచ్చటను కానరాదు, దాని పే చాయ బడినవ్యా 

మాత్ర, ము ఏనా, ఉిజెట్జేశయలందు కానవచ్చుచున్న వి. దీనికి 
నీవ, టిబెట్ భాహాంతరీకరణము లిప్పటికిని గలవు. ఇందు బౌద్ద 
మత సంబంధము లయినవిపయము ల జర్చింపంబ డెను, 

ఖ్యలు 

అభి ధానచింతావముఖి — 

మైనకోశము, 

"పామచందృరచిత 

ఇందు జై నసిద్ధాంతములం చక్కగ వివరింప(బకినవి, 

రన ను _ హేమచం ద ద్ర మైన 

శ్రబ్లకోళ్లము. 

అల్ రా గ్రల్నీనూ ల ర కలాడూర్త పృణీక మగు 

సంస్కృతీ నిఘంటువు, 

అభిభా వృ త్తి త్తి నూ కే క్ర 

మెటుకపజుచు చిన్న గృంథము, మకలభట్ట ప్ర ణీతము, 

_వృత్తిస్వరూప 

అభి ధేయము _ — ఇది యొక యర్ధవి శేవము, సామా 
క్షా! నర్భములు _ మూండువిధములు ; వాన్యము, కటట 

మూ (డవ 

తత జాతినాశక ము, 

లను ) డెలుపుచున్న వి. 

అభిధమ్లు మ-అభిధయము 

వ్యంగ్యము. కొందజమత మున గాత్సర్య నును నుటణీయొకయర్గము 

కలదు. ఈయర్హ ములలో వాచ్యమునకే యభిథేయ మనునది నామాంలే , 

రము. ఒకశబ్ద మొకయర్థమును బోధిం చున పు డట్టియర్థమును బోధించు 

టలో నాశ్వప్పమానకు ep యుండవ లెను, ఏశబ్ద మన శరర మున | 

నీశ క్రి యుండునో ఆశబ్ద యున కాయర్థ మభిధేయ మనంబడు తు 

శామకబ్దమునకు దశర థా పత్యరూపార్షమున భక్తి కలదు కావున, 

స చే రామశబ్దమునకు( చ్రాగుక్తర్థ మభిధేయ మగుచున్న ది, కావున నఫీధ 

వాచకశబమువలన(6 గలునరము వాచ్యార్లము లేక అభిగేయార మని ద ౧ థి థి pr a 
చెప్పంబడువన్న దని సారాంశము, ఆభిధావ్యాపా రమువలన6 గల్టు ' 

న్్ మగుటచే నిది యభిధేయ మనంబడుచున్నది. 

అభిభధేయార మునకు సంశేతితార్భ మని నామాంతరము. కలదు, 
ఈయర్గము జాతి గుణము ] య్, “ద్రవ్యము నని నాల్లువిధములు. 

ద ం 3 వ ద్రవ్యమును హన భి నానూంతరము కలదు. ప్రపంచము 

భా ని పదార్థజాతే మంతయు నీమౌ6ది నాలః = తరగతులలో నిమిడిపోవు 

చున్నది. sa దొక్కటికం పె చెక్కు_వగ నుండుప ME కం దొతి 

యందలిపిగా( ea 

ఆకారముచే | గృహింప(దగినది జాతీ యగును. “గోవు” అను 

(స్క పంచమున నొక్క_టికం మె నధికముగ 

గోవు లున్నవి. మన 'మొకనోవుకు ౫ాచితి మనుకొందము. తోశా 

చీలిన డెక్కలు గల నాల్లుకాళ్లు కోలములిము,. గంగడో లు మొదలగు 

నవి కలది గోవు అని మనకు జానము కలుగును, కాన నిదివణికు మన 
మెజీగనయాకారముకల మజీయొకగోవును జూచినపుడుకూడ మన 

లో 

| కదినో వనుజ్ఞానము కలునచున్నుడి. కాన గోప పదార్థము జాతి యగు 
చున్న ది. 

| నక నందం వి శేవమును బెలుఫపునది గుణవా-దక మనను. 

ఇది సామాన్యముగ వి శేవణ మసచుండును. ఈ తెల్ల సనిసజ్ఞము, ఎజిని 
కాగితము, మంచి బాలుండు ' అనుపదములలో.( 

మంది, అనుపదవి కేషణములు కద్వస్తవులని శేదయులను Faas 

కావున నిందలీ తెల్ల దనము ఎరింద నము, 

మంచితనము గుణములు, 

= శనిని | 'చెలుపునవి క్రి క్రియావాచకములు, “ వంటవాడు" అను 

పదము వంట చేయువా( 'డేసునర్థమును] బ్రతిపాదించుచున్న ది, వంట 

చేయుట మయొకప ని యగుటచే మోచెపదము _ర్రీయావాచకము, 

(ద్రవ్య మన6 నొక్క కు పడా కార న్కు సంజ్ఞ్వువాచక ము 

| లన్ని యు ద (దృవ్యవాచకము లనవచ్చును, వెంకన్న, అచ్చెన్న ,.కాళ్ళి 

విజయనగరము . మొదలగునవి _తశేవల మొక ప దార్థము'నే. తెలుపుము. 

కావున wa మొదలగునవి ద (దృవ్యములు. 

క. సిద్ధాంతమునందుమ్నాత్ర ముక్క_జాతియందే పదార్థము 

లన్నియు నంతర్భువించును. కాన గుణము, wa ద్రువ్యమ శు .. 
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{ TE కి శా పష ద చుం పఠకాకేఒంగవసారణార్." స ఏవ త్రిపతాకస్స్యా re labs అర్భచం దృకరస్సోఒయం RET es స్ట . 
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బహిః ,పసారితే చ త్స కరః క ర్తరీమును!. వా 



కొం ముస్టిహ స్తము ఏ లతుణము 

మీళచా దంసళీనాంచ కుంచితొనాం తలాంళశే, 

ఆంగుస్టీనోపరియాతో ముష్టిహస్తోఒయ ముచ్య రే. 

౧౦. శిఖరహా నము: లతుణము 

చేన్యుస్వి రన్న తాంగువ్య సృ ఏవ శిఖరః కరః. 

౧౧. కపిగ్ల హస్తము: లక్షణము 

ఆంగుస్ట మూరి ల శిఖర వకి,తా యది తర్చనీ, 

కపిర్హ్రబ్యశర స్ఫ్సోటయం aos 

౧౨. కటకాముఖహా స్తము : లతుణము 

కపిర్గరర్దనీ నోర ర్భకం మి శ్ర తౌంగుద్టుమన్య మో, 

కటక ముఖవహస్తో లయం కీ తో భరశాదిభిః. 

౧౩. సూచీహ స్తము : అతుణము 

ఊర రకం స్ప స సారీతా య (ల కటకాముఖరర్జన్సీ 

భజే క్ఫూపేళరస్ఫో లయం ఇ కీర్తితో ణు. 

౧౮. చంద్రకలాహన్తము : ౧త్కుణము 

నూచ్య్యా మంగున్లుమో కేకు భవే చ్చందృ్కకలాకరక, 

౧౫౬ పద్మ కోళహా స్తము : లక్షణము 

అంగళ్ళోో విరళాః కించి గ్కంచితా_స్పలనిమ్న గాః, 

పద్మకోళాభిధో హస్తః, ౨ ౪9 ఇ 6 

౧౬. నర్పళ్లీర్ణ హన్గము : లతుణము 

పతాకతలనిమ్న త్వా త్సర్చశీ రకరో ఛవేర్ . 



అధినందు(డు-అభినయము 

యంగీకరింప నక్క_65 లేదు, నానియందు భక్షి నంగీకరింప నక్కలలే 

దనియు, జాతియందే శక్తి నంగీకరించిన. జాలు ననియు ని 
ప్రాయము. ఉఊపాధి'భేదము ననుసరించి గుణములు వే అగుచుండును, 
కాని గుణమ మాత్ర, నెంక్క్లరీతిదే యగుచుండును. తెల నిగుజము, 

య లి 

తెల్లనిపొలుు తెల్ల నికాగితము అనుచోట్ల నన్నింటనుగల తెల్లదనం 

మొక్క_టీయే రునను, పాలు. కాగితము ననుపదార్గములం 
బట్టి 'వేళ్వే అనుజ్జూనము (బృమయూలకము కలుగు చున్నది. ఒక్క_ శే 
యయముము  సద్దమున( జాచుకొనిన సొకమాదిరిగను (ఉన్న 

ధుస్పృట్లును ) | క ఖియొక్క కాంతియందుథ జూచికొనినం గోలగను 

క నం అంతమాత్ర్రమున నాముఖములు వేర్వే అని చెప్ప వి 

లగు'నా * కాదు. కావున గుణము లన్నియు జాతియం దంతర్శవించు6 

గావున వే శసణములయందు శక్తి యనవసరము. 

ఇళ్లు గృహింపవలెను, గుడపాకము, 
తం కులపాకము, లడ్డుక పొక ము వెందలగు పాకములయందలి పాక 

ముక్క_టియీ. అళ్మేయములగు బెల్లము, బియ్యము లడ్డువులు మొదలగు 

వానివలన పొకచు వేర్వే మైసట్లు తోచును. కావున 

సజు ము, 
లి 

_శ్రిసోంగూర్సి యు 

(గయ 

పొతియం వంతిగ్భభించుటచే బెట్ట శ్రీయ యందు భక్తి యనవసర ము, 

మ్రావష్టముహాడ జాతియే యననలెను. వెంకన్న, అచ్చెన్న 

ముదలపన* రొకొ్కక్క.రే యెనను వయో ఒవస్థల'చే వారు మాటు 

చుందురు, ఆయే చిలుక చే బిలువయబ డిన వెంకన్న యొకండును, బిల్ల 

నానిచేం బీలుఐణుకిన వాగు వేటున్కు ముదుసలి పిలిచినవెంకన్న వేటు 

నసచున్నారు. ఇట్లు నయోన్య కి గత భేదములంబట్ట పెక్కు_మంది 

వంకన్నలు ప ye "సుచే నీవెంం త్తమున ఇంక న్నత్వజాతి యుండి 

తీలువం కావున వ్య క్తియందు శక్తి నంగీకరింప నక్కజలేదు. ఇట్లు. 

పదాగ ముక్కొ.జాతిరూప మగుటచే శేకవిధమే యని ేలినది. 

గనుకను లీంకే యంతగ్భవించును. కావున గుణాదులు పదారము లని 

మునీ యదోపలబిక తి ద్వాచక పదములందు నకి నంగీకరింప 
కిము థి (ఫైజా క 

సకంఅతే దని తత్చర్యము, 

కొంద టు (క యదు శక మనియు, పట ద ద్రవ్యములు 

శ్రీయయంటే యంకర్ళవించు PRED నిరూపించియున్నారు. 

ఇయ్యది 5; శి సిద్దాంతిము. ఆలంకారీకాగ్రో, సరు6 డగు మహీమభట్టు | 

వ్య § Ae నినుతమును నిరూపించియవన్నా (డు. ఘటమందు 

_ఘటత్వసానూన్య మున్నను ఘటన మను ( శండిటిని (సం) ఘటించు 

సమ) (క్కియ ీనిటే ఘటరూపార్థబోఢ కలుగంజాలదు. శుక్షాదికము | 

గుణ మైనను శుక తపమును (తేరి దనమును బొందమిచే నది శుక్లము 

Ree వంటవాడు వంటను జేయకుండంగ నే. పాచకుండు 

కాంపాలండు, కావున (గి గ యమ్ పదార్థ మని యతడు నిళూపించి 

యున్నాండు. 

వే యాయికులు జాతివిశిష్టవ్య క్రీ యందు నక క్రి నంగీకరింతురు. 

కగోవ్ర! అనునప్రు 'డాపదమందు గోత్వజాతియుం గల దనియు 

చుండును, 

నందు జనులు కోపము వచ్చినప్పు డొక విధముగన్సు 

వికె 'సమును, 

సమయమున . 

౨౧౯ 

నాజూతితోల గూడినగోవ్య క్తి కి యే (గో ద దృవ్య'మే ) యాశబ్దమున కర్ణ 

మసియు వారిమతేము. సౌగతులు తద్భిన్న భీన్నమునంచే “శబ్దమునకు 
శక్తి నంగీకరిరతురు. చానికంయె వేజగుదానికం క వేజసనది శబా 
రము ఘటముకం టె వేజుగునది పటము. పటముకం౦ంళు చేఅగునదె 

ఘటము కాని వేతోొకటి కాదు... కాన ఫఘటశబ్దమునకు ఘటము. యర్థ 

మని తేలినది. ఇళ్లే త _క్రీన్మ తానుసారముగ. శబ్దార్థము మాటు 
సిదాంతమునమాత ము జాతియే శచబార మని తెలియ 
థి _ ఏ థి 

[ బు. త్య రః | 

అభిన౦దుండు __ శకాశ్టీరరాజస ముక్తా పీడునకు 
నూ అండ్ల పివపను౦డి న్యాయసూ, త్ర త కల... "నా తతమం దనే యను 

వృత్తి తిరచించిన జయంతేభట్టుకుమారు(డు ? 5 కాదంబరీకణథాసార మను 

సుందర మెన లఘుకావ్యమును రచించెను, గొాడాఫఖినందుండను మణి 

యొకకబి వంగ దేశపుళాజగు యువరాజనశేం ద్రుని యాసానభూపహ 

వలెను, 

| ఇమై రామచరితమను మహాకావ్య మును విరదంచెను. ఈ యిరువు 

రభినందులును కీ కీ, శ, ౮౫౦-౯౫౦ మధ్యకాలములో నుండిరి. వీరు 

కాక యర్యాషచ be: డగు నఫినందుండు వాసిప్య రామాయణమునకు మంచి 

వ్యాఖ్యగూ ర్చెను. 

అభిన యము --- నటుడు తన హృద్దత కో కోధాదిభావము 

లను కరీరాదిచేష్టలవలన వ్య _క్తీకరించుట అభినయము. రామ యాధిప్టి 

రాదులయవస్థలను రంగాదిసావోయ్యము చే. జూఫుట యాఖినయము 

యొక్క ప్రయోజనము. అభినయమున కనుకరణ మావళ్యకము, 

లోకమునందు! దండ్రి తనకుమారుని ముద్దాడుట అభినయ మనిపించు 

క్రొనదు. పితాపు స లు కానివారు pr వేసికొని, 

యందుం దండి (ట్రేచేహము చేసికొనిన వుండు కొడుకుజేవ.ము చేసికొనిన 

వానిని ముద్దాడీన నది యభినయ మగును, భరతమునిప పృణీకనాట్య 

శా ప్ర్రనుతేమున అభినయము చనాలుగువిధములు (౧ ఆంగికమ్ము 

౨ వాచికము 3, ఆహార్యము, ర సాత్తి ఏకము (- ౯). ఇయ 

ఏనినిసటించి క్రొంచెముకొ౦ంచెము విచారింతేము, 

_ఆంగకము;--- సేత (తృముఖపా ప్ప సపాదాదెక ముల వ్యాపార మువలన 

మనోవ్యాపార ములను జ తం ఆంగికాఖఫినయము. లోకము 

చేమ యధ్ధిక' 

మెనపు డొకవిధముగను విషాదము. కలిగినపు డొకవిధముగను ముఖి 

పా _స్టషాదవి కేప ము లను చేయుట మనము చూచు 

చున్నారము. ఒక నియొకగ్శ బహీరిం ద్రియవ్యాపార మునుబట్టి యతని. 

మనోవ్యాపారమును మనను కినుంగొన;గలము. లోకమందలి యీ 

కక pant స్యైషలరు' చక్క_6గ ననుకరణమును చేసినయగాని 

ప్రేక్షకులకు రామాదితాగాత త్ర ్య్యబుద్దొచే నానందము కలుగ సనేరదు, 

ef UO కాద్కు' ఈయంగ వ్యాపారములు లోకము ననుసరించి 

బాలురకు తరుణులకు, . వృద్దులకు, గొప్పవారికి ' భృత్యులకును 

డననాయకు(డు దుఃఖ 
వేటువేటుగ నుండవలెను, ' obec 

చాలునివలె _చావ్రరుమని “'యేడ్చినచో చబాషగ 



౨౨౦ 

నుండునా* ఒకప్పకుషుండే యొక్క_ భౌవమునే భిన్హ భిన్న వ్యక్తుల 
యెడం గనంబబుచునపుడు ఫిన్నా ఖీనయములను జూపవలయును, 

న ఏనా డుయసి విని బ్రెమించునప్పుడును, సోదరిని. 
"బే బృమించునప్పుడును, సుతు తుని చే (బ్రెమించునప్పుడును ఒక్క_విధ మైన 
లా చూపఫ్రటకు వ్ లేదుగద ! 

నాటకమనం దాంగికాభినయ ఛొధాన న్యమును నాలా 
శెండు ఉఊచాహరణములను. జూ 'పెదను. . కాకకంతలనాటక ప ృభమాంక 

మందలి యాకి /0దిఫెగమును చూడుండు 2 

శక న నలా 3 ( శృంగారలజ్ఞాం రూపయతి ) 

సభ్య: (ఉభయో రాకారం విదిత్వా, జనాంతికమ్) 
హలా! కపంతలే | యద్య తాద్య 'తాతః సన్ని పీతో భవేత్, 

శకుంతలా :_ (సరోపషమ్)ి తతః కిం భవేత్? 

స § — ఇమం జీవిత సర్వ న్వేనాప్యతిథివి కేహం క్ళళార్థం 

కరిన్యతి.! 

ఇచ్చట క్యగంతల కూర్పుండియున్న ది. మాట లాడుటు లేదు. 

కాని యామె అనురాగవ్యంజకము లగు 6 ఉర్వీ లేఖన, చింతన, 

ముఖావనమన్క నఖక రన వ et ంగులీయకస్సర్మాదికము * లయిన 
యంగ చేస్టలవలన శృంగారలజ్ఞ నభినయించినందున సఖుల కామె 

భావము తెలీసెను అయే నాయికానాయకులయాకార మన6౫గా 

పరస్పర సి సుద నల క ంమువలన వారిభావమను సఖు లెటింగరి, 

కావున కీంతలాదుమ్యంత వేవములను వేసికొనినవారు, వారి భావము 

చేకుకులకుం చెలీయున టభినయింపవ లెను. లేనియెడల నీభాగము 

రలు ర మ్యముగ నుంపదు, 

శాకుంతేలమునందలీ యిం కొక్క ప, 'సంగమును చూడుంకు :__ 

ననియు, 

అభినయము 

శకుంతలా: అననూయే ! అభినసకు శనూబ్యా పరిక్ష్షతం మే 

చరణం కురవక శా ఖాపరిలగ్నం చ వల్కలం, తావత్పరిపాలయత 

మాం యావ దేనగ్ మోదయామి2 (రాజాన మనలోకయంతీ 

సవ్యాజం వ్లంబ్య సహ సషుభ్యాం నిప్ కాంతా ఏ. 

ఇచ్చట శకుంతల కాలికి దర్శాంకర ము 

పయ్యిద 'చెట్టుకొ మకు. బటుకొనియె ననియు వస్య్ధజము 

కల్పించుకొని కొంత కాలయాపనము చేసి యితరులకు. బెలియనట్లుగ 

రాజును జూచును, _పెని మాపినయభినయమునక ౦ కొ నిది యెక్కు_డు 

కష్టము. ఇచ్చట కాలికి దర్శ గ్ర చ్చు కొనినట్లుమ్క కొంగ చెట్టునకుC 

బటుకొనినట్లును అభినయము PI యాచేప, లన్నియు 
లు వక లు 

రాజును జూచుటకై కల్పిం పంబడినవ్యాజములు (సాకులు) అని 

డేకుకుల కభినయమువలన నే బోధపడునట్లు నిటింపవలెను. ఇది 

యభినయవి శేనము. 

గ్రుచ్చుకొ నియ 

 ఉూ తర రామచరితమందలియీ క్ర ౦దిప్ర త చూడుడు: 

పీతా: ఏతే ఖలు క త్కాలకృత గో దానమంగళొ శ్చృత్వారో 

(భ్రాతరః, వివాహదీక్షీతా యూయమ్,. అహో డొ నామి తసి సేవ 

ఆళి 9 1 
పృదేశే తసి న్నేస కాలే వనే, 

వ్య. వ ౨K నః 

లక్షణ? —— ఇయ మార్యా, ఇయ మవ్యార్యా మాంజవీ, 

ఇయం వధూ; శ్ర త్తక్తీ ర్ట, 

సీతా; వత్చి; ఇయ మహ్యపరా కా? 

లక్షుణః : సైట్లు ( పలజ్జన్మి తమ్, అప వార్య స్వగతమ్ ) అయే 

ఊరి భాం పృచ్చ త్యార్యా, భవతు. అన్యత 5 సంచారయామి (పృకా 

శమ ఆళ్య దృశ్యతాం దృష్టవ్య మేతత్ , అయం చ భగవాక భార్జవణ. 

i. tassel య్రాకృత మాయక, 9 సంస్కృతచ్చాయరేొ యాయంబడీనది. కు a 

శకుంతల ;__ (శృంశారలజ నభినయించుచున్న ది ). 

సఖులు షు స టం అకారం తునన గని జనాంతికము). 

శకుంతల : __ (రోవముతో ) ఉండిన నేమి? 
సఖీ శకుంతలా, నాయన యిఫు డీచట నుండినయెడల ' 

సఖులు : ఏ జీవితే సర్వస్వ మేని యిచ్చి యాయతిథిని కృతార్థుని EY —| వే, వేం, గా్రీగా భాషాంతరీకరణము].. 

2, కొన్ని చాతీ కాత్య పాక ములలో నీవాక్యము లేదు, అర్ధము : == కకుంతల - త] నూదివంటి క్రొ క్రొ, క్తదర్శపుడక నాపొద 

మున గ్రుచ్చుకొన్నది. నా-ఏర shh al కొమం జిక్కు_కొన్న ది దీనిం దీసీకొనువటికును నిలిచి నన్ను bustle 

(అని మివ. పెట్ట రాజుం జాచుచు నాలస్యము చేసి సఖులతో ' వెడలిపోవుచున్నది ). ఎ ౯కం. వీ, ] 

ర. "క నిజముగా వీ రప్పుజే నోదానమంగళ కార్యమును నెజివేర్చిన నలుగు రన్నదమ్యులు, మరు వివాహదీకును 7 కొనినవారు 
ఆహా! ఆప ప, దేశమునం దే యాకాలమునం దే సే నిప్పు డున్న ట్టున్నది. 

Ean ;--- ఈమె వదినెగారు. ఈ మె మాండవివదినెగారు. ఈమె మజిందలు శ్రు తకీ రి, 

ల కా వత్సా! ఇదెనో నింకొక తె యున్న ఈ మె యెవరు 

లక్షృణుండు ౩ — ( సిస్టపడ్వి నవ్వుచు, మొగ్గము 

“మంచిది, ఆమెను ఇంకొకవై ఫునకం ద్రి 

త్రిప్పి? తనలో) - అవా! పపాత నన్ను ఊర్తి ళనుగుణించి యడుగుచున్నా రు, సీ. 
స్పెదను. (,ప ప్రకాశముగ ) ఇదుగొ. మిరు చూడందగినది చూడుండు, qa భగవంతుం డగ van 
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Oe. మృగశిర్థ హస్త * లతణమిు ౨౧. చతురహ స్తము : లవణము 

॥ గ గ. త్ర స్ట న్యాద్యా మ్రయఃశ్లిహ్లైః కనిష్ట పస సృృతా యది 
య అరి ౧ | 

అ... ప్రసృలే మృగశిర్ష కః. ప త అంగు సే౬నామికామూ లే తిర్యశే చ్చతురః sg tee * 

౧౮. సింహముఖవా స్తము : లక్షణము ౨౨ భవమరవాస్తము: లక్షణము 

మభ్యమాంగుస్థుస ంస్పర్మే తర్గనీ వక్సితా యది లల 
ను 

శేషా పృసారితౌ యత్ర స సింహముట్లు ఈరీతః,. -..... శేషా ప్రసారితొౌ యక్క భ్ భ్రమరాభిధహ_స్తకక 

౧౯. లాంగూలహసము: లక్ష"ణము ... _  , -౫౨రిః బాంనాన్యపా సము లకుణము ' 

మధ్యమా ద్యా ప్రయా ఒంగళ్యః సృసృతా విరళా యద్మి' 

పద్మలో శేఒన్తామికా : చేన్న రూ; లాంహాలకో భవేత్, .'' తర్దన్యంగువ్యసం యోగ హంసాస్యకర ఈరితః, : 

౨౦. సోలపద్నహస్తము : లక్షణము ౨౨. ౨౦. హంససకశ్షహ నము* లవణము శ్రా, al గ 
ల సరలీర్ష సము ల 1 

నిఫైద్యా వర్తితాశ్చే ద్విరళా స్పోలపద్మకః....... ౨.౨. వ ర్ట కళే సమ్య క్క_నిష్మా పృస్ఫతా యది 
© అతి ఆజాల్టీ స సమ హంసపవకర స్ఫోలయం.. =. 
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2. సాన్లు అ 

"తయ ౨. = అక్ చ్హై ఇ 
ఉన అం 

“శాం 

౨౫. సందంశహ స్తము : లక్షణము. ౨౮. త్రీశూలహాస్తము : లతుణమ:) 

పునఃపునః. పద్మకో శే. సంశ్లి స్టాః సృసృతా యది. .. క mn 
Wes నికుంచయితాంగుహంతు కనిప తి 

. సందంశాభిధహసోఒయం కీర్తితో ఛరతాగమే. పురతో త 

9౬, ముకుళహ స్తము :.. లక్షణము . DF అంజలిహ్హా స్తము 2. లక్షణము వ. 

అంగుళీపంచకం చెవ మిళిత్వా గ్రే ప భర. we 
శ్ లీ న్ 9 అ టన ర . ముకళాభిధహసోలయం కర్రతో భర తాగ యే, ప లయోగో ్యగా దంజలిః కర ఈరితః 

౨9౭. తె చూఢడహా స్తము : లతుణము : SIO కపోతహా సము : లవణము 

ముకు శే తొ మృ చూడస్సా్య త్రర్ణనీ వక్సితా యది. కపోత స్స కరో జేయ క్లిషప్రయమాల్యాగృ పొర తః, 

se ఆబ OO కర్క_టహా సము : లక్షణము : He GS అతని. 
అయ ( 

న స అన్యోన్య స్యా న్లరే య శ్రౌ,ంగళ్ళ్యు మ మ. . 

..__అంఠరృహిర్వా వర్తంతే కర్కట స్ఫోలభిధీయతే. జై అల 



.... అభీనయము 
ఇచ్చట లత్యణుండు తమ నల్వ రన్న దములవివాహకాలఫు. 

బటమును జూపుచు సీతా మాండవీ, శ్రుతకీ రులను బకుమున( జూపి 

పేరొ్క_ నెను. తనభార్య మైన ఊర్మిళపటమును సిస్టచెం జూపక 

యూారకుండెను. అంత వీత ఉోర్తి ళపటయును జాపి శరదమునకు 

6 ఇదిగో నిచ్చట నింకొకయామె యున్న బే ఈమె యెవరు?” అని 
యడిాను, లక్షుణుండు 6 వదినెగారు ఊరి భనుగుటీంచి 
యడుగుదున్నా ) రని లో ననుకొని ముసిమునినవ్వులు నవ్వి 

యామాటను తపి ప్పించి నివాహక థలోనితరువాతి భాగమ స పరశు ర*మ 

= ప కరణమునకుం బోవును, ఇచ్చట శేరడ మాడినప్పటి 
. నీతముఖవి కాసమును లక్ష ణంనిమనో భావమును 'దెల్పుముసీముసిన గవు 
లును నటులు చూప లేకపోయినయెడల నీకథా భాగ మందలి స్వారస్య 

మంతయు వ్యర్థ మగు ననియు, నట్రియభిన యము లేనినాటక ప పృదర్శ 
నము రసము శేనిపిప్పివంటి దని నరు (€ జెప్పవలసియున్న దె, 

అంత 

ఈ యాంగికాఫినయమును నాట్య శా స్త్రకారు లచేక'విధ 

ములుగ విభజించియున్నా రు. ఆంగికాఫినయామ మూండువిధములు : 
శారీరము, ముఖజము, చేష్టాక్సతము, మొగము గాక శరీరముయొక్క_ 
యితర భాగములవలన (6 గానవచ్చునది శారీరము, ముఖరాగములవలన 
గానవచ్చునది ముఖుజమ్ము (క్రీయారూప పముగ( గానవచ్చునది చేష్టా 

కృతము, ఇందు ముఖరాగాన్వితము 3, శ న మైన దని చెప్పంబడినది ?- 

“ శాఖాంగోపాంగసంయు క; కృతో ఒప్యభినయ క్భుభః, 

ముఖరాగవిహిన స్తు నెవ శో భాన్వితో భవేత్ , 

శారీరా భినయో ఒల్లో ఒప ముఖరాగ సమన్వితః, 

దిగుణాం లభతే కోభాం రా కో వివ నిశాకరః. 

నయనాఖఫినయో జఒపి స్యా నానా భావరస స్ఫుట 

ముఖరా గాన్వితో యస్శా న్నాట్య మత్ర, ప్రృతిష్పితమ్1.) 

మన స్నునందలి భావములు త లు ముఖముమో (ది 
వికారములు (రాగములు, రంగులు) మాటుచుండవ లెను. ముఖము. 

హృదయ పృతిబింబమును జూఫునట్టి యద్దము, సహృద్దతఫావములు 
ముఖముమి6దను జాపంగల్లీననటు? డతి కేస్టుండుం మన స్పునందలి 
భావములు మాటీనకొలందియు ఒక,_క్షుణములో ముఖురాగములు 
మార్చవలసియుండును, ఇందులకు నుననాటక ములలో నురదీ రెండు 

ఊదాహరణములు తీసికొందము. 

౧, శాకుంతలనాటకమునందలీ పంచమాంకమున, శకుంతల 
రాజా నొద్దకు వచ్చి నాక రసల వప, క శమునందు ఆమెమన 

“తరం 

స్సులో య (గృమముగ ఆతురత toa తన్నా :  గారవించునో 

గారవింపండో యన్న శంక) నిరాశ కోపము దుఃఖము అను 

మనోవికార ములు కథా సందర్భ మునుబట్టి యుత్సన్న మగును, 
ఆ మెముఖముమౌొ6ద6ంగాడ నీభాసముల, పృతిబిం బములు ప్రై శుకులకుం 

గానరావలయును. అట్లు చూపలళేనినటుడు కకుంతలబేవము 
వేసికొ నినయెడల నాటక ముయొక్కొ_ మా(డునంతులశోభ తస ననియే 
చెప్పవలెను, 

౨. రూత్తరరామచరితమందలి మూండవయంకమును వి శేషముగ 
నిందునుగుటించి గమనింపవలయును, అందు రామునకు. గానరాకుండ 

నీత యాతే నియాలాపములను వినుచుండును. అతడు sh sles 

నపు డాతేనిన్సి ఆతనికి గానిపీంపకుండ ముట్టుకొనును, ఈయొక్క_ 
రంగమం దా మెమన స్పులో నలా Fen లుడయిం చును, 
శాక్ ందిస సందర్భ మును జూాడుండు ?__ 

ర్డీ స్త అలీ | 9 నితా ;.__. అహో! ఉద్ థ్రాంతాస్షి, 

x % x >* 

నీతా ;__ బహుమానితా సీ కత నాం నిరవధి రితి హో 
హాని. 

న 

x x k x 

సీతా ;__  (సోద్వేగం తమసా మాళీవ్యు) హో భగవతి 
తమనే ! Epes మార్యపు తృ త ౩, కిం కరోమి, 

రామః! అస్తి చేదానీ నీ మళ్వ మేధసవధర్యచారిణీ మే. 

సీతా 3 (సా కేపమ్) ఆర్య క్ర | కా? 

వాసంతీ ;: పరిణీత మపి కిమ్? 

IPT eT 
సీతా ;__ (చారిత్ర ఆర్యపు త్ర! ఇదానీ 

మసి త్వమ్. అహో ఉశ్రాతిక మిదానీం మే పరిత్యాగశల్య మార్య 

తమసా నము వం పరిస్వజ్య ) అయి వల్సే! ఏవ 

మాతా స్తూయ లే. 

1. అంగోపాంగములతో( గూడుకొనియు న్నళాఖా(ఆంగిక్రాఖినయము చక్కు_(గC (బ్రదర్శింపంబడినను ముఖరాగము లేనిది శోభింపదు, 

శారీరా భినయము కొలందిగా నున్నప్పటికిని మఖరాగముచేం గనంబడు ముఖజాభినయ మున్న యొడల, ర్వా త్రి వూయటం జంద్రునివలె శెట్టింపుళోభ 
కలుగును. నేతా తౌభినయము ముఖరాగముతో (6 గూడుకొనినయెడల నన్ని భావములను, రసములను అది స్పష్ట్రపజణుపంగలదు, yan నాట్యము 

దీనియందు నిల్పంబడినది (నాట్యమునకు నిది haan మని bh ) (ర శౌచార్యక్ళక నాట్యకా ప్ర్రక్ - ue) నిర్ణయ సాగర 
చత అ, రూ వ, ౧ర౯- ౧౧]. 
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నీతా :_ (సలజ్జమ్) పరివాసితానీ భగవత్యా!, 

ఒక' స్త్రీకి తనభర్త యింకొకత్త్రీని వివాహము చేసికొ నెసేమో 

యన్న సంశయము కల్లినప్పు డా సుముఖముమో.ద నుండువికార మును 

ఇంకొక స్ర్రేని చేసికొన లేదు, తనయం దుంగల మ్రేమచే దనబం-గారు 

(ప్రతిమ నే దూచి సంతోషించుచున్నా య డని విన్న తరువాతే నామె 

_ముఖముమోొ6దను గనంబడువికాొరమును అభినయింప లేనినటుండు నటుయడె 

కాం డని చెప్పవలెను. 

ముఖరాగము స్వాఖావికము ప్రసన్నము, రక్తము శ్యామము 

అని నాలుగువిధములు (౮ - ౧౦౪౫). మధ్యస్థాదిభా వనిరూప పణమునకు 

స్వాభ” వికమును య సనన ప ర రసము యకుం ప్ర 

కాద దృకరుణను దాదిక ములకు యానక భీభత్స ములకు 

శ్యామయను "అగు. ముఖరాగము నుపయోగింపవలయు నని భరతా 

చార్యులయభి ప్రాయము (౮-౧౪౬-౮, 

రక్త మును, 

ఆంగికాఖినయము మరల  శెండువిభములుగ విభజింపంబడినది : 
వడం గాఫినయము, ఉపాంగాఖనయ ము, 

ఉరము పార్గ ప్రమ (ప్ర, కలు ), కటి (వీటు6దు ౧ పాదములు 

అనునవి వడంగములు, చేతృములు, భూవు, (కనుబొను), నాస్య 

అధరము (౩ పెదవి), en అటు, చిబుకము ( గడ్డము) 

అనునవి ఉపాంగములు, (చృత్యంగము లని యాటు కలవు; మూపు, 

బాహువు వీపు, కడుపు తొడ్క పిక్క, కొండలు మణికట్టు, 
మోకాళ్లు మోంచేకులుకూడ ద్రుత్యంగము లని చెప్పెదరు. 

శిర స స్సు హా _ప్త్రములు, 

ఈ ప్రకార మం॥ము లన్నియు విభజించి యొక్కాాక్షయం౦గము 

యొక్క చలన భేదములను నాట్య గృ్కంథకారులును అభినయ గృ, గంధ 

కారులును విశేపుముగ వరీ son స. అవి యసంఖ్యములు, 

హ స్థభేదములు. మూ6ండువందలకు జబాచ్చుగ గ వాని నన్నిటిని 

నిచ్చట నుదాహరించుట యనావశ్యకము. 

గొన్నింటిని 'జెప్పెదము.. 

“దిక్ ప lar walk 

అభినయము 

చెతివ్రే, న్ నన్ని టిని చా౭చి అంగుస్టము మిగిలిననాల్లు చే ర ను 

తాణశునట్లు peel నది పతాకహ స్ప మనిపించుకొనును, సైగ టో 

హా_స్రమందలి య నామికను వంచిన త్రిప తౌకహ్నస్ట స మగును, పతాక 

హ_సమందలీ యనామికాక నిప్పికలను వంచిన న స మగును, 

కొన్ని హస్తముల ప తిమలు న ల 

జొచిన వేర్వేణు హ స్తయుల లక్షణములు "తెలియ(గలవు, ఏయేహా_స్టము 

'లేయే ర రగ ములప డుపయోగంపవలసినదియు నాట్యళా(క్రమున(6 

జెప్పంబడినది. ఆవాహనము అవతీరణము, విసర్టనము, ఛారణమ్ము 

(ప, వేశము, ఉన్నామనము, ప్రణామము మొదలయిన ప్రసంగము 

లందు అ్రపళకహ_స్ట సము నుపయోగింపవ లెను. 

పతకాదెహ _స్టములలో నొక్కొ_కటి. నానావస్థలలో వినియో 

నం. గ పొర గాధోముఖ పరాజుఖో శ తాన 

శ్రే, స్ట చంచలాచం చేలత్వాది భేదయులశే భావభేదములు సామాజి 

కుల హృదయమునకు గోచరింపంజేయ(బడును, పతౌకమునకు వినియో 

గము _-- (దు వోరపాతము, వ, తొపనము, పృహర్ష ము, గర్వము 

పెొందలసనవి. (బె వోరాఖేనయమునను పతాకము హృదయ 

లగ్నతలమె కొంచెము. కంపించున ట్లుంచవలయు. ప్ర 

మున రోమాంచసముఖముగా పె కెత్తవలయును, నేను నాదియను గర్వా 

న మున పొర పమునుండి పార మునకు 'దెచ్చుచు లలాటాభిముఖముగా 

సెభాగమునకుం దేవలయును, ఉభయహ_స్త్రముల పతాకము నగ్నివర్ష 

ధారా ఫపున్నువృప్వ్యాదిక ముల (బైయోగింపనగును, ఉభయహ స్తపతౌక 

కరణముచే నగ్ని జ్వాలల నూర స్రగమని ముఖ్యా జలధారలలో నధోగ 

అందు 

పహ రాభినయ 
ర 

మనముగా, ఫపుహృవృష్ట్రలో నూర్ల ్ వముఖహ_స్త ముంచుకొని యం 

సళుల శిరోదేశమున కృోమముగా నధోముఖహాస్తమై యంగుశల 

యధోగమనము నడపవలయును. కావునం బతాకాదుల నూర్థ్వాదిస్టీతి భేద 

ములచే నవస్థా భేదకుల నఖినయింపందగును. నంది కోహళాదులమతమున 

హస్తాద్యభినయము నాట్యమునకు౬. గేవల భాం ము గాక నృత్త 

1. వీత ;_ అయ్యయో ! పిచ్చిడాన నైతిని, x వ xX x 
సీత్ర 3 ఛూక్వవిరహమున గౌరవింపయిడితిని. . ఇప్పటివిరహము నిరవధిక మనినతోడనే నాప్రాణము లెగిరిపోయెను, 

నీత 3 (దిగులుతో గట్టిగ తమసను బట్టుకొని ) ఓీభగవతి తమసా! చా . ప్రాణేశ్వరులు చెళ్లైదరటమ్థా, ఏమి చేసెదను? 
రాముండు :__. అయినను, అశ్వ మేధ క క తువులో నాకు సహధర్మ చారిణి మ 

నీత. (ఉఊత్తలపాటుతో ) ప్రాణేళ్ళరా 1 ఆమె యెవరు * 
వాసంతి = వివాహముకూడం జేసికాంటి రా యేమి 

రాముడు: లేదు లేదు, బంగారముతో. జేయంబకిన సీతా ప తిమ, " (హా 

వీర: అ అ ( నిట్టూర్పు విడిచి, కన్నీటితో) హ్రాణేళశ్వరా! టూ కిప్పుడు నొమో (దను దొల్లిటి యనురాగము Ma గా! నిశ్చయ 

ముగో నాహృదయములోనుండి మిాయంతట మోరే పరిత్యాగశల్యమును బెకలించితిరి. - - ౪ RR ఖు 

_తమస వ ( న్నేవోశ్చువులు ' రాల నవ్వుచు గౌరిలించుకొని ) కుమారీ ! ఇది యాత స్తుతి కాదే? | 

సీత 5... (నీస్ల దోంపం గీందు చూచుచు సృగతముగా ean. తమస నన్ను 6 బరిహోసము చే చేయుచున్న దిగచా |... (వా, వా. 
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ఉఊత్చంగనామా..హస్తోఒయం కీర్తితో భరతాగమే, 
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కలకల వాట్ట క్ర దితి నాట్యవిదో విదుః,... 
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గ శంఖహా సము? లక్షణము. .-... ౨. 

శిఖరా న్రర్దతాంగుప్టు ఇకరాంసవ్యసంగతజ్య. - =: కరపృశ్టోపరి న్యస్టో' యత్ర హ_స్ట _స్తషధో ముత్తిక ' 

తర్హన్యాద్యాయతాః శిష్టా .క్శృంఖహ_ స్ట “పకీ ర్రితః, కించిత్ ప్రసారితాంగసప్టుకనిహై' మత్స స్థినామకః. " 

౨. మత ఫ్రహాన్తము = లతుణము: "-- 

౦0. చశహనముపలవణము. +"... ౩. గరుడవా నము ' లవమణవము “= 
(UW) ఆలి ఎనీ 
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చకృ్కహాస్త సృ విజ్రే యః... 42. గరుడ కం పష 
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అభినయము 

om Cer (గృహీంపయుడును, దిక్సిదర్శనముగా 
బృహస్పతిమత మున. బళతొకహ _సవినియోగమున్లు. చెప చున్నాము, 

దానిని పెనూచించిన . భరతమత ముతో బోల్చిచూచిన “నాట్యనృత్త 
శేదములనేః ద క్తత్స్ఫ క్తి కి మా భేద 'మేర్చడును. గురుమత మున6 బతాక 

కరములు: కారా 

ళ్ స్వ స్పశ్మే Wont నిషంగస్య నిదర్శ నే, 

విథ్యాం ప్ర, ప, వేశభావేఒపి వకాలే వాంగరాగ చే, 

వై ఆ ధి ర్. | క కక గప చాపి తూస్మం భావనిదర్శశే 

నృప శేవ్థస్య భావేచ గాథాలింగనభావే, 

పృలా పే ఖడ్డకాపే౭పి పలాయనవిధి క, మే, 

మంచార్జే సలిలే సింధా టశే చేద్దరకుందితః. 

త శ్రతలృేతివచ'ే తారే స్వకృతి క మే 

ఏవం పతాకహ స్తస్య వినియోగ; (ప్రకల్పితః. 19. 

భరతమతమున రసభావపోవకముగా నాంగిక మగును. నంది 
గుర్వాదెమతే మున నాంగికము లాస్య మున కుపరంజ మగును, 

ఈలాగునీ వేత్రాదిక ములకును నియమములు. గలవు. నటు. 

డీనియమముల నన్నిటిని నేర్చుకొనుట మంచిదియే కాని రామాది 

తొదాతే గ్థమును 'జెందక మనః పృవృత్తి చే( గాక మిట్టి 

నియమముల పృ మభినయము చేయబోయిన నది యొకా 

నొకప్పుడు క్నత్రిమాభినయ మగునే కాని స్వాఫావికముగ నుండదు, 

నటునకు (6 ర్రైసంచకన | ముంజి లోక వ్యవహారము ననుసరించి య 

నయము చేసినచో నది ే డే కుకమనోర ంజనము చేయునీ కాని కృతి 

మాభినయము క కావుననే భర తాచార్యులవా en 

విశేపములను చెస్పిచెస్పీ చినరకు నిట్లు 

కేవల 
కార 

వ్రాస్కి లా 

జ యాని కా సా స్తాాణీ య్ ధరా యాని, శిల్వాని యాః . కీ (యా! 

లోక ధర్మప శ్ర్క్పేత్తాన నాట్యమి త్యభిసంజ్ఞ తమ్, ౧౨౮ 

న చ శక్యం మ్ లోకస్య Fae చర స్ట న్య 

౯ స్ర్రేణ నియతేం కర్తుం నానా చేహైనిధిం ప్రతి రా౨౯ొ 

నానాశీలాః ప ప్ర్రకృకయః ర్ఫీ'లే నాట్యం ప్ర, పలిష్టితమ్, 

త స్థాల్గోకప, మూా౯ణం హీ జ్ఞేయం నాట్యం ప్ర ప,మయో కణ. 1”. 
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నాటక ములలో (6 కా త్యోచితముగ వాడవచ్చు నని చెప్పె బర్భ రాం 

౨౨8. 

నయము కొంతవజుకు 'నేర్పుకొనవచ్చును. కాని నిజ మెనయభఖినయ 
మును నేర్చుకొనవలె నన్న లోకమందలి (దృ జలయయా-చర ణమును 

చూచియే చేర్పుకొ నవలెను, చేను హెచ్చుగ an తేన 

చంటిబిడ్డ నెట్లు ముద్దౌడునో, శోకవిషాదసం తాపసమయములలో 
ముఖవికాసము లెట్లు మాజునో తెలిసికొసవలయు నన్న నట్టిందర్భ 
ములు లోకమునందు జూచిభీఅవలయును. ఎన్ని పటములను జూచన 

నేమి$ కావున నాటకాభినవయములో నటునక్కు చేర్చి నవిద్యకం కు 

లో కానుభవమే యెక్క్కుడు ఉపయోగకారి యగును. 

వాచికాభినయము :-_- నటుడు శరీరాఖినయ మువలనం చన 
భావములను తేల్పుట గాక వాక్కు. వలనను తెలుపును, ధ్వని భేదము 

చేతను కాకు భేదముచేతన్కు విరామ భేదముచేతను ఒక్కొ. వాక్యమునశే 

వేటు వేలు తాత్పర్యము లేర్పడును. కావున బాత మునకంం దగినట్లును 

సందర్భ మునకు6 దగినట్లును మాట ఫఖాడవలదోయను. యాకు న్యాసముల6 

జేయువ క్త లకును ఈయభినయ మావళ్యకము. నాటకము. లోకవ్యవ 

హోర పృతిబింబము గనుక పాత్ర ములనుబట్టి వారి భెవయు మాటు 

చుండనసలె నని సంస్కృతే నాట్యకాప్రకారులమత ము. కాని యిచ్చట 

నొకవిశేపుము చెప్పవలసియున్న ది, శార నేన్యాది ప్రాకృత భావులు 

క్ర 

్రవిడఖొమలు తష ఇ ని షేధింప(బడినను చి వైకల్పికముగా స్టె సానో 

చితముగా వా డవచ్చు నని భరతుండు చెప్పియు న్నాడు 3 pre 

కన, బర్చరకిరాతాం విడాద్యాసు బాతి ము. . ఇర్భరికాశాంశ్రద్ర 
నాట్యయోగేతు కర్తవ్యం కావ్యం భాషాసమా, శృయమ్. 

జాతి ప్యేతాసు సర్వాసు కుద్దాసు ద్విజస_త్త తవ heals 

శారనేనీం సమా శి (శ్రి ష్య కార్యా తు నాటశ్లే, 

అధవా ఛందతే 8 కార్యా దేశభాహా ప్ర జయో క ఎ 102. 

శఛాకుంతలనాటక మునందు శార్ జ్ఞరవ దుమ్యంతసం భానణ 

ములో మొదట శార్ జ్ఞరవు(డు పకక మాటలాడి పిదపఠ6 గోస 

ముతో మాటాడును. ఆ రెండుసమయములందలి యాత నిధ్వని జేబు 

చేటుగ మాజవలిను, చేక్సొపియరుక్ళృత మయిన జూలియస్ నీజరునాట 

కమునందు ణా లీయన్'వీజరు - చనిపోయినళేరువాత -నాతనినిసణించి 

ఇెప్పుచు, అంటొని బూటసు ని కేవీంచుచుం జెప్పుచు ( Brutus 

is an honourable mam?) బ్రూటసు మర్య్యాడాయు కండు ’ 

అని. “మూండుసారు లనును. ఈ ప వపా ఈవాక్యమును 

1; ఏశ్యాస్త్ర ములు, ఏధరముల్ను నీశిల్బములు, = ఏకి, యలు లోకధర్య్మమును అనుసరించి యుండునో దానిని నాట్య మందురు (౧ ౨౮). 

లం. క మెన లోకముయొక చేహ్టావిధుల నన్న టిని కాస్రుమచే నరికట్టుట సాధ్యము కాదు (౧౨౯). (ప్రకృతులు పెక్కుకీల 

ములు కలవ్వి కీలమునందే నాట్యము. నిర్చియాన్నుది, కావున ము లోకమే gees మని నాటక ములను , బ నైనం తెలిసి 

కొనవలెను (౧౩ 0). 

2. నాట్యశా? అ. ౧౭.) ళో See 

— :« 



౨౨౮ 

మూండువిధముల నుచ్చరింపవలయును, అ ట్లుచ్చరించినం గాని యందలి 

యర్థవి శేవము మ్రైతుకులకు బోధపడనేరదు, 

ఆహా ర్యాభినయము :-- ఆహార్య మనంగా నేపథ్యవిథానము. 

శేవలము వేపుముచేత నే పాత్రమనో భావముల సామాజికులహృదయ 

మున కండంజేయుట యాహార్యాభినయము ; అనగా నటులను చారీ 

వారీ భూమికలకుం దగినట్లుగ వస్త్ర, భూసాదులచే నలంకరం౦ం ప. 

జేయుట, ఇందులకు తమకాలమందలి వస్త్ర భూ పాదులజ్ఞాన మొవశ్యక 

మగుటయీ కాక, ఫూర్వకాలమందలి బుషి. నృపక ౦చుక్యాదులవ్న ప్ర 

భూ షాదులజ్ఞానమును గొంత వజకు (6 గలిగియుండవ లెను, మాలతీమాధవ 

నాటకమునందలీ అభీరఘం౦ంటు:డు, కపాలకుండల మొదలయిన 

భూమికలకు చేవములు వేయుటనై తాం త్రిశకమతేమువారు పూర్వము 

వేసికొనునట్టి వేవముల నెలుంగవలయును. అట్లే పృబోధచం దో ద 

యమునందలి పాత్రృములను సింగారించు.లకు నందు వర్సీంపంబడీన 

మతములవా రెట్టిదుస్తులు వెందలయినవి భరించుచుండిరో తెలిసి 

యుండవలెను. లేనియెడల వేపములు శోభింపనేరవు. రంగాలంకా 

రము లన్నియు, రంగముమో (దను జూపంబడు వనజలపర్య'తొదు 

లన్ని యు నిప్పటివారి చెం '్రదర్శింపంబడు తేరలు మొదలగు నవిదయు 

నాహార్యాఫ్న యమునకు సంబంధిం చినవియీ, 

సాతి కాఖినయము లా సాతి సక మన మనస్స త్త (ముచె 

నిర్వ _ర్జింపంబడునది. సొత్తి ఇకాభినయ మనంగా రస$ిష్పృత్తిని గలి 

గించు విభావ స్తాయి సంభారి సా త్తి (కభావములను అనుభావములచే 
సామాజికుల సదయ ములకు దర్తే ద్భావముల నుద్ధగ్యీతింప(జేయు 

ప | త్రి య పు సృక్కియ కావున సాత్తి పకాభిన మున నాయికానాయక పృవృత్తు 

లును మనోవృ విరూపములగు రసవిశేపములలోని స్థిర భావము లగు 

రతి శోకము, ఉత్సాహము భయము, విస్త యము, కోధము, నగవు, 

జుగుష్పయాను, నిల్వేదాదు లగు ముప్పదిమాండును, స్త ంభ పృళయాదు 

లగు నెనిమిదియు ననుఫావములచేం జూపంబక-ను,. అనుభావము లన(గ 

వికృష్ణ నా సాపుటము, 

ఉద్వ త్స నయనమ్ము సందహ్హాన్న పుట యు, గండస్ఫురణము మొదలగు 
నవి యనుభావములు. వీనిచే. గోధభావము నభినయింపందగు. ఇశే 
శంకకు ____ ముహుర్తు హురవలోకనమ్ము అవకుంఠనము ముఖశోవ. 

క్రియ లు, ఆఊచదాహరణముగా( (గోధథమున 

బాము జిహ్వాపరి లేహనమ్ము మఖవై వర్ల కమ్ము స్వర భేదము కోంపమ్ము 
శుహో_పము కంఠాయాసము ___ మొదలగునవి యనుభావములు. 

వీనిచే శం కావస నభినయింప(దగో. 

అభినయము 

సాత్తి ఏక భె నముల(గూడ నిశ అభినయింప(దగు. ఆలంకారి 

కులమతమున సౌధర్రిషకభావము లెనిమిది; స్వేదము ( చెమట), 

_స్పంభము ( మొనుపాటు ), రోమాంచము ( గగుర్పాటు), స్వర భేదము 
(మాట మాటుట్కు వేపథువు (మాట తడంబడుట), వైవర్ల న్ట్ము 

( చెలనెలం బాజుట ), అశ్సువు (కన్నీరు ), ప్రళయము ( అతల రం 

ఇతరుల సుఖదుఃఖములను జాచి వాని యెడ మనస్సునకు సాను 

భూతి గలిగినయగాని యీాభఖెవము లుత్సన్న ములు కావు గనుక వనికి 

సాత్తి కభావము లని పేరు వచ్చెను. సత్త కము లనంగా మనస్సులో 

నుండి పుట్టినవి; లోకధర్మమును అనుసరించుటచే నాట్యమునకు 

సత్త (ము కావలెను. ఏభావమును అభినయించునప్పు డాభావముగల 

పురుషునితో తాదాత్మ్య్యమును బొందవలిను. దుఃఖము రోదనాత్మ 
కము. దానిని అదుఃఖితు6 డౌట్లు అభినయించును ? సుఖము ప్కహర్టా 

త్యకము, దానిని దుఃఖికుం. డేట్లు అభినయింప(౫ల(డు ! కావున 

నటు6డు తాను 7 కొనినభూమికతోం గొంతవట కై నను ఐక్యమాను 

జెంది యాఫావములను నటింపవలె నని భర తాచార్యులవారి' యి 

పొయము1, 
ల 

ఈ స్వాత్త్వికాఖినయమున స్థాయిసంచారీభావాభినయ మె కాక 
సాత్త్విక భావముల నఖినయించుటయు. 'బైని నూచింపంబడియె. సమ “స 

భా వములకును (బయోజనస్థా నములు కలవు. అందులో సాత్తి ఏక 

భావముల చేయేపట్ల నభినయింపవలసినది యిట్లు చెప్పినా(డు, 

హర్ట భయ శోక విస్తయ విషాద రోగములను జాపుటకు 
'స్పంభిమును, శో భయ హర్ష లజ్జా దుఃఖ (శ్రమ రోగ తాప 

వ్యాయామ (శోమములపరిణామముగ న్యేదమును, శీత భయ హర్ష 

రోవ స్పర్శ జరారోగములకుం గంపమును, స్పర్శ భయ శీత 

హర్ష కోన రోగ ములపలన రో మాంచము, భయ హర్ష శోధ జరా 

రోగ మద జనితేము స్వర భేదమును సంత్రోహమ్ము బెదరించుట, 
జ్వరము కోపము మొదలయినవానిచే వేపథువును శీత శోధ భయ 
శ్రమ రోగ (శ్రృమతాపజము వై వర్గమును ఆనందము కోపము 

పొగ గాని కాటుక గాని కనులలోనికి. బోవుట్క శోకము, "అప్ప 

వాల్చక చూచుట శీతము రోగములనలన అ క్రువులు, (శ్రమ మూార్భా 

మద ని ద్రాభఖీఘాత మోదాదులవలన |సృళయము. 

ఇట్లు వీని పయో జనములు చెప్పుచు అఫినయమునందు వీనిని 

నెట్లు చూసవలయునో యీ కి (క్రీందివిధముగ ( 'జెప్పినాండు ఫా 

1. అతనా - కిమౌస్యే భావా! స_త్తే్యేన నాఖినీయం లే యే నె తే సాత్తి కా ఉచ్యం లే. అ త్రచ్య తే _ ఇహ హీసత్త సం నామ మనః 
ఆ వ అ, ఆ © శ 1 జో య భౌ వ్ ఆ అ ఆ } అ Sl తెచ్చు సమావాతీమనస్త్వా దుచ్య లే. మనఃసమాధానాచ్చ సద్యోనిర్వృతి రితి, తస్య యో౭౬సా స్వభావో ర 'మాంఛాదికృత 9 సన 

ము కఠు క? రు ర్ట గిసం "స పు అ; శక్యం ఒన్య నసా కరు మితి లోక సఖ" వానుకరణాంచ్చ నాట్యస్య సత్తే ( మిప్పిత మ్. క్రో దృష్రాంత్ $, ఇహ నాట్యథ రం వృ రాం 
సుఖదుఃఖకృతో భావా సథా సత్త joer కార్యా యథా సరూవా భవ న్లి, దుఃఖం నామ రోదనాత్సకం తఠ్క_థ మదుఃఖి తేన సుఖుంచ 

పహరక్షాత్మ కం త త్క_ధం దుఃఖితేనాినేయమ్? ఏతి దేవాస్య సత్త్వం య దుఃఖి లేన సుఖి లేన వా అ శ్ర రోమాంచా. దర్శయిత వ్యా బతి 

కృత్వా సాత్తిషకా భావా ఇక్య భివ్యాఖ్యాతాః (నాట్యళాస్త్రము, 8-వ అధ్యాయము. PS 4 ey a" ఈ బే 



'ర౬. ఖట్యావా స్తము : లక్షణము": 

చరుశే చతురం న్యస స్య తరన్యంగుస్ట మోమతక్క,. = 

ధిటా్యాహన్లో భవేశ్ ...... 

౭, లతాహ స్తము ౩ లక్షణము . 

mn 1 
॥ ళీ 

ఉక్ 

పతాళొ డోలికాకారా లత'ఖ్యః.: 38,9 

ఠి 

4 41 

ఇచి 

ర్ం 
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అధరో త్తరభాళేతు. రామచం దృకరః స్ఫృతః, |. హన నట న టు 
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అభినవశా 5 లిచాను_ అభినవగుప్తావార్యుండ 
అంగము లన్ని యు ని స్థయయుగ నుండుటర్మే _సంభము. 

చెమట కుడు దుకొనుట్క విసనకబ్ణతో విసరుకనుట్ర్క గాలిని కోరుట 
యను క్కియల చేత న్వేదమును ; శరీరమును చత స్ప )శించుటవలన 
(గాత్ర శ సం స్పర్శముచే ) రోమాంచమును ; డగు ల్రీక ( గద్దదము ఎ) మొద 
లై నవానిచే 'స్వర భేదమును; ధ్యనికంపమును సు స్ఫురణము ( అదరుట ), 
టల వేస పనువును 3 ముఖిముమోందికళను మార్చీయు: 

ఇడా పింగళొది నాడులను బెగంబట్టియు "నె వై వర్ట్యమును ; కనులు 
తుడుచుకొనుట కన్నీరు గార్సుట AP id న క్రువులను 5 
నిశ్చేన్ల నిం పశూన్య జరూెర కృతి చాల్స్బూటవలనను, హమ ల 

బడుటనలనను _పృళయమును అభీనయిం పవ లెను, 

టు భావములు గనుపటుపవలసీన విధము లీట్లు శెల్ప(బడినను, 
ఆభినయమునకు నటునియొక)_ యనుకరణకొశల మే వమాలాధారము, 
ఈచాతుర్యము లేనివాడు నటుండుగ. బనికిశాండు. అందజు 

నటులక్రు నన్నిరసములను గాని అన్ని భావములను గాని అనుకరణము 

వేయు కొళశల ముండదు. కొందజకు హోస్య మభినయించుటయందును, 
కొంచజకు విరరౌర్రాదులను జూ పుటయందును, కొందబకు కాంతా 
దికముల నటించుటయందునుమూ శ్ ము 

ప్రుజ్ఞల ననుసరించి వారివారి? TAD వేయవలయును, 

యని అఖనయము యొక్క భేదములు నాల్గు చెప్పబడినవి? 

వానిలో సా_ట్ట్వికాఫినయము ర సభావోద్ద్యో్టళకము గావున సర్ 

తము సిద్ధికారి. ఆంగిక వాచిక భేదములు ముఖ్యము అనియు, 
ఆహార్య మంగరూప మనియు నొక విధముగ జెప్పవచ్చును. సా తీ (క 

వాచికాహార్యాకీ 'నయములు సహిత మూాంగికమునే పర్యవసించు 

చున్న వని కొందణమలత ము. సమావేశ బే భేదముచే సా _క్వికాద్యభినయ 

ములు భేదించుచున్నవి, నందిశేశ్వరాదులు “కేవల మాంగిక మునే 
సార్తి ఏ కాధుల నంతర్భవింపంటేసి నాట్యవిద్యను గృ తిమప ప్రధాన 

ముగా జేయుచున్నా రని భరత వ్యాఖ్యాత లమతేము, 

క్రోహళొదులు ప (ప,తిపాదెందిన ఆంగికాఖినయ మే 'ప్రధానముగ౦ల 

విద్యలలో సత బోగమువాం డ్ యాటయు, పాశ్చా ల్ 

బేళమునంగు ప్యాంటో మైమ్ boas అను నొబ్యవి కేవ 

మును ముఖ్యములు, ఇ/నీవల వెలసినట్ట బయోస్కో_ఫు అను ఆటలును 

ఇట్టివే. ఇందు శబ్ద "మెంఠతేమ్మాతృ్సమును లేకుండ కేవల మభినయము 

వలననే కథాభాగ మంతేయు జూాప(బకును, ఆంగికాభినయము 

మనోభావము నెంత చక్కగ వెల్లడి చేయ(గలదో చూపుట 

కిబయోస్క_ ఫు ఆటలు మంచిదృష్టాంతములు. డిడార్ సెట్ అను 
శ్రైంచివిద్యాం సుండు నాటకమును. జూడ(బోయినప్పుడు చెవులు 
మూశికొని యుండువాండంట ! కేవ లాంగికొభినయమువలన నటు 
లెంత యర్గమును బోధింపలలరో చూచుట యాతని యుద్దేళము, 

వొచి కాబినయము ప్రథానయుగాం గలది యొకయర్థమనందు. * సం 

1 ( కావ్యమాల, ౨% ధ్యన్యాలోక నమనకు సంపాదకులు 

౨౯ ' 

రచించిన మాధవాచార్యునిబిరుదము, 

బుట్టిన యొకస సంస్కృృతకవి, 

కోళభాణము, 

నొప్పపండితు(/డు, ఆలంకారికు (డు, మహామహా 

పజ os యుండును. వారివారి 

న ందశేశ్వర 

స్తోత త మ్- మొదలగునవి, 

౨9౫% 

గీతమ్ము మజియొకయరమునందు న _కృత్వేము. అన్ని యభినయములును 
కావలసీనది నాటకము, ఇందును చబెకప్కు_ భేదములు గలవు. ఇందును 
గుజీంచి ' యింకను అధికము తెలీసికొనయగోరువారు * నాటకము 3 
క నాట్యము * క భరతము 9 అనుళబ్దములను జూడనగును, 

(కొ, నెం. ల. ) 

అభఖినవకాళిదాసు — ౧, సం శషేేపశంకరవిజయము 

౨, కాశ్యపగో త్ర త్ర మునందు6 

ఇతండు రచించిన గ (గ్రంథము శృం-గార 

వె 6 అఫినవభారతచంప్ర ట్ 
ట్ వలో టొ ఆ * రాగవతచంఫు అన్ను గృంభములను రచించిన సంస్కృుతకవి, 

ఆఅభినవగుహావా ర్యు (డు వాంగ కాళీ రమందలీ 

క్వ రాచార్యలికుదాం 

కితుడు. ఇతండు కీ (క్రీస్తాప్టీయమైన పదవశతాబ్దియొక్క_ చివరకాల 
మందును, పదునొకందకేల బ్దియారంభకందున ఉం డెను, వరాహా 

గు పుండు కౌత, సుఖలుండు తండి , మనోరభగు ప్రుడు తముడు 

లక్ష ణగు పుండు, భర్రేందురాజ, భిస్టకౌతు లనువారు విద్యాగరువులు, 

కర్ణ కా శిష్యులు. ఈత నిచే రచిం ప(బకిన్మ గృంభములు (౧) 

అనుత్తిరాష్టికా (౨) కావ్యకౌతుక వివరణమ్, (3) క్ర, మన్తోతృమ్ (ఈ) 

ఘటకర్చరకలక నివృతి? (4) శంక 

(2) తంత లోకః (౮) చేవాస్థదేవ శాన క్ర క స్తోత, మ్ ts ధ్వన్యా 

లోకలే చనమ్ 

(౧౨) పరమార్థద్య్వాదశికా (౧౩) Per గార (౧౪) పరా ల్ 0 

'శికా వివరణమ్ (౧౫) (సృకరణస్తో త్ర మ్ (ou) ప్రత్యభిజ్ఞావిమర్శినీ 
బృహతీవృ కి తః (౧౭) ప సృత్యభిజ్ఞావిమర్శినీ లఘువృ_లిః (౧౮ ప (ప్రబోధ 

పంచదశళికా (౧౯) భగపద్దీ కాజీ కా (౨౦) అభినవభారత్యాఖ్య భార 
తీయనాట్యళా(ప్రుటీకా (౧) విజ్ఞాన్నఖె రవోద్లో ద్ద్యోతటీకా (౨౨) 

(కృవటధానికా (౬) కంత తే సారః 

(౧౦) నాట్యలోచనమ్ (౧౧) పరమార్శ చర్చా 

మపనో ప బేళఠవింళతి:ః (౨3) సయ జా రక్ 1 ad) శఛరవ 

౨, 'అస్ఫాము దేశ 

మందలి మవాపండితు(డు. శా.క్తుండు, బ్రృహనూత్రృముల పె శా క్త 
'భామ్యమును రచించెను, శంకరాచార్యులు జాలము బయలు చేతీ 

కామరూప దేశయునకుం బోయినప్పు డీతనితో త సల్పి యీతనిని 
గెల్నెను, ఆంత నీత(డు వెలుపలికి నాచాధ్యలిివ్యశ్వమ నంగీకరిం చెను, 
కాని మన స్సునందు ద్వేవ ముంచుకొని మం త్ తం (రః ము లెలీంగినవాం 

డగుటచేం దన మంత 

బుట్టించెనయట ! | ARTS ద్యులు వచ్చి యుపచారము చేసినను 

త్ర్ః తృ బలముచే శాచాద్యలవ8ః “ఫగందరరోగమును 

శ్రా సెనట్టియుపోద్ధాతమను జాడుండు )' 



౨౨౫ 

ఆరోగము కుదుర లేదు. అందుమో6ంద పద పాదాచార్యు(డు పతి 

గ్రుయోగమును జేసి యాణార్యుని చాగుచేసెనంట. అభినవగు స్త్ర ణా 

రోగముతో-నే చచ్చెనఃట! (మాధవకృత - శంకర కనా 
౧౬ = వ సర్లము. 

ఈ యభినవగు పుండు వాదించినది యాదిశంకరునితోం గా 
దనియు ఆ పీశకముమోందను గూర్చుండినవిద్యాశంకర భారతి యను 

శంకరాచార్యునితో ననియు, ఈసమాణారము. శా, శ్ర, రో౬౨ లో 

జరగా ననియు అర్వాఏనకోశకారుండు రా కాని _పృమాణ 

మేమియు నిచ్చినవాండు కాండు, 

_ అభినవచ ౦ ద్రు(డూ __ ఇతండు కన్నడమున “అశ్వ | 
వైద్యము) అను [గ (గ్రంథమును వ్రాసిన చ్రాహణ గ గృంథక ర్ర. ఈత (డు 

శ్ర వ లా ఇవక్సర ప్రంతమనం దుండియుంగు 

నని క ర్తాటకక విచరి (త్ర,కారు లభిపా, పాయపడియాన్నారు. 

అభినవ చాణు(డు ( వామనభట్టబాణుండు ) __ 

కొండవీటిరా జగు చేమ భూపాలునియాసానకి. ఇతండు 6 ఏరనారా 

యణచదరితము* * పార్వతీ పరిణయము?) అను శెండునాటకములను 

పార్వతీ రచించెను, పార్వతీ పరిణయ ములోనికథ కామదహనము, 

వివాహము. ఈయభినవబాణుడు రచించినవి *ళృ్ళంగారభూవణ 

భాణము* * ఫర్వచరిత ము ” అను మటీ రెండు గంధములు కలవు, 

. అభినవ నుంగ రాజి __ “కవిమంగాభిధాన’ మనం 

బడు అభినవనిఘంటువును కన్నడమందు. వ్రాసినవాండు. 6 చింతా 
మణిపతిపదము”. అన్ను గృంథమునుగూడ నితడు చ్తాసె నని 

కలదు కాని ఆ కృరిఫము దొరకినది కాదు, ల ల 

Fp క, ౧౩౯౮ న రచింపయబడుటచే నీకవి పదునాల్ల వళ లబ్ది... 

తపరార్థమున నుండినవా(డు,. ఇతండు ట్రాహణుండు. 

అభినవశ్రుతముని _ ఇకడు మల్లి పేణరచిత మెన 
ళ్ సజ్జినచిత్త వల ల భయమును కర్గాటకవ్యాఖ్య బ్రా వాసినవాండు. న వణ 

చెల్లొళయందలి యొకళాసనమును బట్టి. యో కవి పదునాల్లవశశౌల్ది 

చివర కాలమున మ a డని యూహింపందగియున్న ది. 

అ వేముతి __ అవ్హవ సువులలోని యొకవసువుభార్య, 

అభిమన్యుంయ. — ౧ ఆజవ. చతుర క్మమవ్రయొక్క 
తు లలో నొక)__డు, సత్త! గ్రా . 

వ, (చం, వం) 

బుట్టి నకుమారు(డు, ఇత డస్ఫ్రవ సువులలోని . ర వ సువు 

ఛత్రం న “వర్నా? యనువానియం శమనం బు స్రైను (భారయ ఆది, 

అః, ౬౭. ఈకండు. జన న కాలమునందు. దీర్గ ర్భబాహు(డుగను, మహో 

శ్రోధుండుగను కానవచ్చినందున ఇతని, కధిమన్యం డని నామకరణము , 

రాజు సేరణచే ఛేదించి లోనికి( జొచ్చి, మెైంధవుం డడ్డప 

ధర, రాజాదులు తనకు Shab Sa రాక పోయినను, ఒక్కడ, 

శారవసెన్య మంతటితోను సీకరముగ( బోరాడి, గొప్పగొాప్పవా 

ప్రతీతి 

'కయు.€ 

పాండవ 
మధ్యముం డగు అర్జునునకను, శ్రీ కృష్ణునపం జెళ్లె లస సుభ్ళదృకును 

అభిన వచంద్రుండు - అ భిమన్యుండు 

నేసిరి, ఇత. డర్జునునియొద్ద దశవిధధనుర్వేదమును అభ్యసించి దివ్యా 

(ప్రములను సంపొదించెను. ధనుక్నేదమం దితేనికిం గల య పృతిమ 

ప్రావీణ్యమను జూచి బలరాము(డు సంతసించి యీతనికి రౌద్ర 

నామక్రేస్టభనుస్ఫు నొసంగెను, ఇతనిరథమునకు  పింగళవర్థ్యముగల 

గుజ్జములున్కు శార్ జ్రెపక్నీ ధ్వజమును గలవు, సుమిత్ర డనువా( 

డితనిసారథి. ఇత డాకారమునందును, శౌర్యమునందును తనమేన 

మామ యైనకృష్తుని పోలీయుం డెను, ఇతని కిద్దలు భార్య లుండిరి, 
పెద్దది బలరామునిహూంతు రైన వత్సల (జైమిని - అశ్వ). శెండవది 

విరాటరాజాకూతు రయిన ఉత్తర, శౌ ర్యమునం దీత6ణు క్షా 

రునులకు సమానుడు, ఇతండు భారతయుద్ధమునందు పదుమూ6డవ 

అగా అనగా (దొణావార్యులు వై న్యాధిపత్యమును వవప్*౦చిన 

మూడవనాడు కారవులచే నిర్మింపంబడిన పద్మవ్య్యూహమును ధర్మ 

డుటవే 

ర నపెక్కు._రాజాలను సంహరించి ద్రొణకర్ల శల్య ధురో్యోధన దుశ్శాస 

నాదివీరుల ననేకపర్యాయము లోడించి పాజందోలి తనయనన్య 

సామాన్యపర్శాక్కమంబును చెల్లి డించెను. ఆనా డికనిచే. జచ్చిన 

పదివేలరభులలో దుర్యోధన శాత యైన వృమారకుడ్కు మగధరాజ 

ఫు శ్ర లయిన క్వేత కేతువు అశ్వశేతువు, కుంజర కేతువు కోసలరా 

డైన బృహద్చలుండు, దుర|ోధనకుమారుం డయిన లక్షుణు(డు, సత్య 

శ్రవుండు, శల్యనందనుం డైన రుకరథు(డు, శల్య్యునిసోదరుండు, 

కర్టునిత ముండు, కర ర్ల ఫు త్రం డయిన వృహ సేనుడు ముఖ్యులం, 

తుదకు కర్ల దోణాదులార్హురు మహావీరు లధర్మ యాద్ధమునకుం జొర 

బడి, జ 1 కర్ణుడు. విల్లు ద్రు,ంచి, 'తోణుడు కవచమును 

"భేదించి, అళశ్వములను జంపి కృతవర్మ టీ జ కృరకుకులను 

గూల్చి అభిమన్యుని విరథుం జేసిరి. 

దీసీకొని కొంతవజుకుం బోరా జె. 

కయు బగులయొట్ట్క రథచకృ, ముతోడను, గద నోడు కొ౦త కాలము 
యుద్దము చేసి పహ్క_రుయోధుల సంహరించెను. తుదకు దుశ్శాసను 
కమారుండు పోరుటకు రాయగా వా రుభయులును ను ఫూగోరముగాం బోరు 

చుండ కారవేేె సెనికు లందటును చుట్టుముట్లి, తమచబాణములచవే నఖి 

'మన్యుం జంపిరి, ఇట్లు ఛారతమునందు. pr రి ంపంబడీన అభిమన్యుని 

యుద్ధ ప్ర పృకార మత్యద్భుతము. ఈక (డు § 9 శేషుం డైనప్పు డీఠని 
భాళ్ళిటై యైన ఉత్తర గర్భము చాల్చియుండి, తరువాత బు త్తు ని 

బడెను, ఆకణే పరీక్షన్నశేం ద్రు, దు,6 తన్ స బడ సె (కర 

ర్తోణ, అ న. 

అంత నాతండు వాలుం బల 

న్ద శత్రువులు వాలుం బల 

3. ఇతడు కా శీర దేళపురాజా, 

కనిష్ము నితడువాత రాజ్యమునకు వచ్చెను, శీ స్స శెండవశ'తకొది 

_హ్రారంభమునం దున్నవాండు. అభిమన్యు పుర మధోపట్టణమును కట్టించి 
యచ్చట శివాలయమును (ట్రతిస్టీంచెను, శశనికాలమునజప పతంజలి 



అభివూ నిని అభి షే కము 
కృలమవో భావ్యముయొక్క_ ప్ర ప చారము కాశ్శీరమునందు లోపించి 
నందును నీతండు 'బేశాంతరమా లనుండి చం ద్రాచా 
తెప్పించెను. చం ద్ర్రాచార్యాదులు 

వాసిరి, 
చ్రాసిరి 

ర్యాదులచే దానిని 

కూడ వేటువ్యాకరణములను క్రొ కొ త్రగా 

లకుల గోప వచ్చి శపింప కాశ్సీరమనందు బృతిసంవత్సరమును 

మంచు అధికముగ గురిని, ee perl కలుగుచుం 'జెనంట! 

కాని చౌద్దులుమా త్రము నాశమును జెందుచుండిరీ ! కాళ్యపగో త్రు తు 
డె న చం,ద ద చేవుం డను ట్రాహణుండు నీలుండనునాగ బేవుని తప స్సుచే 

మెప్పించెను. ఆతండు యిక నిచ్చి కాశ్మీరమును మంచువలన 
నుండియు, బాద్దఫికువులవలననుండియు రకీంచెను ( రాజతరంగిణి 
౧-౧౭ ౮-౧౮౪ (1 

ర. కాశ్మీ రరాజు; 
శ శ, ౯౫౮ మొడలు ౯౭౨ నజికును రాజ్యము చేసెను. ఇతేనితేం డ్, 

కేమసపుయు, తల్లి దెడ్డ, ఇతండు రాజ్యమునకు వచ్చినప్పుడు విస్త 
చవాండుగ నున్న ౦దున నాతేనితల్లీ యాత నిపాలీకగా రాజ్య ముచేసెను, 

ఈమెపాలనకాలవముందు6 గొందటు సరదారులు తిరుగంబడిరీ. కాని 

వారు చివరకు నోడిపోయిరి. రాజయక్షుచే అభిమన్యుడు కొా౭౨ లో 

మృతు6 డయ్యి, ఆతనికుమారుడు నందినుప్రుడు (రాజతరంగిణి 

౬ = ౧౮౮ = ౨౯9 ). 

అభిమానిని __ సాడవ - పాడవరాగము, అయిదవ 
మేళక్ర యగు మానవతీజన్యము. 'స సరి గమధని స  సనిధ 

ను గ రీ స యని ఆరోహణావరోహణములందు సంచారము, 

ల UN నా నుండు ___ స్వాయంభువ మన్వంతరంబునం 

దుండిన ధర్మ బుషియొక్క ఫు శ్ర (డు. ఈయనతల్లి పేరు ఉన్నతి. 

అభిలషితార్థచింతామణి = కదె రాజనీతికి స కా 

ధించిన గ్రంథము. శా జక సయ్య పక్చిమచాకక్ళవం కీజాండునన మాండవ 

సోమేశ్వరునిచే లిభింపంబడినది. ఇతనికి భూలోకమల్ల బిరుదముకలదు. | 

నవా నాలా, _రాజ్యాభిలాషి. 

'సంపాడింపవలసినదియు వ్రాయంబడియున్నదె, 

ఇ₹ండవభాగములో సంపాదించినరాజ్యమును రక్షణము చేసికొనందగిన 

విధానములు వివరింపంబడినవి, తనకున్తు దనరాజ్యమునకు చేవిధమైన 
| మహాకార్యములందు. నియోగం పయుడునారంభకాలమున నట్లెపురుషు 
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ఈగ గృంథ మైదుఖాగములు, 

రాజ్య మేలాగున 

హానియు రాకుండులాగున రా జె నవా డనుభవింపందగిన విహోరములు 

అనందములు లోనగువానింగూర్చీ యా(డవ్క నాలుగవ, యైదవభాగ 

పి నుదాహరించినవివ యములగుజంచి; 

చ్రాయుచు నితండు సందర్భానుసారముగ నాయాస్తలములందు శెండు. 
ములలో వరి రీ ంపయబడియున్నది. ఇప 

ర్రగాకతుంన జ్యౌతివము, సాహిత్యము, కావ్యము సంగీతము, 

(త్ర, లేఖనము, శిల్పము, _క_ౌపుధము. మున్నగువానిని వివరించి తన 

రగారండ్యానె పుణ్యమును, చెల aga మ 

కాశీ శ్మీరమునందు బౌద్దులమపహిామ హిచ్చినంధున నాగదేవత 

యజ 
త్త యాగాదులు చేయునట్టి ట్రాహణులకు అది బాధ చేయకుండెను ; 

ళ్ 

౨,౨ 

అభివి, క్ర రాఘవ ము _ దీనికి తిరువేకటనాథ 
చరి (త, మనియు. బీరు, కవి నడిపింటి వేంకటకవి. ఇది నుట్ల అనంత 

లు డయిన తిరువేంగళ నాధుని ప్రే, లేపణచే కాత 

బడిన గ (గ్రంథము. (గృంథాదిని మట్లసంతేతివారి చరిత్ర కొంత ౫లదు, 

కాని గృంథము సమ క్రమ లేనందున నితరవి శేసము లెవ్వియా 

నెటుంగ౯జాలము, 

అభి రక్ నాటకము ఇవ్వ యొక సంస్కృతే 

దృశ్య కావ్యము. కాళి దొాసమజోక వికం కు చ్రాచీనుడగు భా సమహో 

కవి రచించె నని ప్ర;నిద్ధిగన్న రామాయణనాటకము. మహోమహో 

వాధ్యాయ, న నాలా (ప్రచురించిన పదుమూండు భాస 

నాటకములలో నిదియు6 గలదు, ఇందు. గిష్కుంధా, సుందర, SE 

కాండములకథ సం శేపముగ వర్శింప(బదినదె, 

భాసునిరామాయణ నాటక ములలో (6 బతిమానాటక ము చాల 

బాగుగ నుండు నని సృలీతి, ఈయ ఖిేకనాటకముకూడ6 (బృతిమా 

నాటకముతో6 దుల(దూలోగలదు. ఇం దొకవిశేవము కలదు. 
ప్రాచీనరూపకములం బరికీలించినచోం చాతృపోవుణ మిందు చేయం 

బడిన ట్లిం శందును జేయంబడలే దని జేలకమానదు. ఇందు 

రాముడు రెవణు(డు మొదలగు ముఖ్య ప్రాతముల సౌశీల్యము 

చాగుగ (6 బోషింపంబడినది, _నిరపరాధుండ నగు నన్నేల చంపితి * పను 

వాలీ,ప సృళ్ళకు రామునియు _త్రరమున్సు విఫీవణుని లంకనుండి పొమ్మని 

రావణుడు పలు? క సందర్భుముననుగాడ నించుకం లేనియుం( వాత్ర ల 

యందలిలో పము కన్చింప లేదు, 

కాళిదాసుని శాకుంతలచాటక పుం బోలీకలు కొన్ని భాస 

నాటకము లన్సింటి యందును గన్పించు చుండుటచే 

భా సునిశ్లోకముల చాదర్శముగ( దీసికొనె నని నిశ్చయింప వీ లగు 

చున్నది. ఇందలి 6 యస్యాం న (వ్రీయమండనాపి మహిషీ దేవస్య 

మందోగరీ * అను నిందలిపద్య మే el “తత్స శోకచతు 

నయ 3 మనంబడు చాల్లుశ్లోకములలో నొకటి యగు ఖు న 

(ప్రథమం 'వ్యవస్యతి జలమ్ *. అను శ్లోకమున కాధార మె యలరాశను. 

గాళిదాసు 

శోవినయమంబట్టి దీని ప్రాశీ_్ట $$ మూవ్యాము. 

(బు. వేం. ఈ). 

అభి షే er ee - పృజాపాలనాదిక _రవ్యభారము గల 

నకుం జేయు మంగళస్నానము ముఖ్యముగ నీ-పేరను బిలువయుడు 

చున్నది. బుగ్వేదసామ వేదములలో నీశబ్లము కానవచ్చుట లేదు ' కాని 

అథర్వ వేదమం దున్నది. శుక క్ల యజాశ్వేదమునందు, కృవ్ణ యజుర్వేదము 

యొక్క. మూ6ండుసంహిత లలోను ట్రాహణములలో ను శ్రోతనూ ర్ ము 

లందును రాజనూయసమారంభకాలయన నీయభిషేకము సా. 

వలయు నని. See. hag తాభిచే షేకము, దుశ్చా 
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పూజాభి షేకము, దేవప్కతిష్రాఖిపెకము, రాజా ఖిపేకము నని ఇదె 

అందు రాజాభిపేకము ఫునరభిపేక మనియు, 
ఇంద దృమహాభి పక్ష మనియు ర0డు ప పృకారములు, ఇందులో మొదటిది 

రాజనూయయజ్ఞ మునకు అ నఐతరేయమం దీ యభి* షేకమును 

_ యసేకవిధమాలాు, 

గుటించి విష్టలముగ. లిఖింపయిడియున్నది. 

పవి త్రజలములతోో నిట్లు స్నాన మొనరించు నాచారము 

తది el కొత్తే ఇది అత్యంత ప్రా పొినకొలముననుండియు వచ్చు 

చున్నది. మటీయు నిది శేవలము హిందూస్తానమం టే కాదు తక్కిన 

"పేకమువలన 

స్నాతుం డగువాని కొకవిధ మగు సామర రము గలుగు నని హ్రాచీను 

దేశములలో (గూడ సలుప(బడుచువచ్చి నది, ఇట్ర్రాయ 

లందటును నమ్మకము కలీగియుండిరి, a సార్వభొమిక స్వాతం 

“త్రము లభించు నని ఐతరేయ బ్రాహ్మణము వక్కా_ణించుచున్న ది. 
N93 

జఉర్వములలోో సరి ంపంబడియున్నవి.. 

ఒకయభి పేకవిసయ మైెనవర్ల నము గలదు. ప్రాచీనకాలమున నఖిషిక్తు 

లో 
లె నవారిలో.6 గొందజనామములు బె ,పాణములం దీవిధమున లీిఖంప. 

బడియాన్న వి. 

అభిషేచనముం జేసినవారు. 

కవహసుతు(డు తురుండు 

భృగు సుతుండు చ్యవనుండు 

అభిషి క్తమహారా జులు 

పరీకీతునికొ దుకు జన మేజయు(డు 
మనుసుతుండు శర్యాతి 

సత్రాజిత్చుతుండు న తానీకఘుండు 

. అంచామ్ట్యండు పర్వత నారదులు 
కూ గ్ నేనసుతుండు యుధాంశ్రాష్టి పర్యత నారదులు 

Re విశ్వకర, కశ్యపుడు 

_పిజవనునికొడుకు సుదాసు(డు వసిష్షుండు 

అవికీత్సుతు(డు మరుత్తుండు అంగిర స్సుతుండు సంవ ర్తుండు 
అంగుండు 

దుమ్యంతునికొడుకు భరతుడు 

బృహదు కుని వలననుండి పొంచాలదురు రుఖు(డును, 'వకిష్ధసాత్య 

హవ్యునివలననుండె జనంతపయసుతుండు "అత్య రాతియు నీయఖిే పేక 

సంస్కా_ర మును సేర్చుకొ నినంతమా త్ర, మునే విజయు లై రి. 

క్రమముగ నీయభి షే షక కార్యము కొంచెముగ6 గాని, నొప్పగ6 

'సకలవిధభూపాలురకును 'సలుపంబడుచు 

వచ్చినది. ఐత లేయమువలన సామాన్యరాజాలకు గాడ నీసంస్కార 

ముండినట్లు చెలియుచున్న ది. చిండియయు నథర్వ వేదమునకు. జెందిన 

కౌశికన్నూత, ములలో సామాన్య భూపొలునకును రాజాధి రాజు నకును 

| ల జో భేద మున్న దని ప్రృతిపాదింపంబడియున్నది,. 
_ “వీదేశపాలకుం కైనను. పట్టభద్రుం డసగసమయమున నభిషేచనముం 

యగ్గప్రతాపశీలుయు. 

య. స్యాతంత, త వ్రైముగల 

'జేసికానితీజవలయును, హర్ట క్ష *లాదిక్యునికం డ్రి 

నంతరము పరిసమా ప్త మెనది. 

యుండెను, 

పూర్వకాలమున నీసంస్కారమును బొందిన కొందజలు మహారాజుల బట్టి పుష్యాభఖి 2 కములు కేవలము సార్వభామిక్షము లని ఎంతమాతే 

“పీరులును వి గలవు, యుధిష్టిరుని - అభిషేకమును 

మజకొన్ని యభి పేకములును మహాభారతములో సఫా, శాంత్యాదె 

కాళిదా సునిరఘువం శమందును 

.వాజరత్న సుతుండు నోమళుప. 
bt 

అక్కి సుతుడు ఉదమయుండు 
మమ తాసుతుండు దీర తమసుండు 

"గావించినను నవియు 

తనరాజ్యారంభ కాలమున నఫీషేచనముం. జేసికొనియుం'డెను. ఇతడు 

సామాన్యపాలకుండే కాని: సార్వభామకోటికి. జెందినవా;డు కాడు, 

_అథర్వ్యవేదమంచలి ఒకనూక్త ముఖి పేకమం త్రృములతో డనే నింపంబకి 

యున్నది. _పైతృకసించోసనమున కధికారముగల యువరాజునకును 
నొకవిధ మగు అఖిపేకసంస్కాారము గలదు, రాముని రాజ్యాఖి పేకము 

రామాయణములో నయోధ్యాకాండమం దారంభమె యుదకాండా 

ఇట్టదానికి పుష్యాభిసేక నుని “పేరు. 

ఈవిధాన మథర్వ వేవప రిశిష్టమందును, 

సంపాతయందును కాళికాపురాణమందును వివరింప 6బడయున్నదది. దిని 

యందలివిశేవ ' మే మనంగా నిది చంద దృపువ్యయోగ కాలమున 

గావింపంబడినది, అ దేతరుణమున నిం చుడు రాతుసులను జయించి 

వరాహమిహిరునిబ్బృహత్ 

బృహత్ పో వ్రాసినదానిని 

UU 
మగపడదు. 

ఈయభిషేకమ రాజులకు, 

'జేయంబడుచుండెడి దిని 

.పృధాన 

గ్ మూర్థాభపీ కామాత్య 

లే అని హర్ష చరిత శ్రమందలివాక్యమువలన విదిత మగుచున్నది, 

మలీయు రాజ్యములోని (సృధానపురోహితునకును బృహస్పతిసవ 

మను, ప వ, ల్యేకసంస్కాారమం గలే పచనము గలుగుచున్న ది. ఈసవ 
మ ప్రత్యే షేము? వాజపేయముతోడ సంబంధము క లీగియుండినట్లు 

శత పథమవలన ననుమానింపవచ్చును. తరువాత నేనా నాయకత్వము 

ఎ వహించు వీరపురుషు లభిషిక్తు లగుచుండుట మహాభఖారతములోని 
యుద్ధ్గప ౦చకమువలన. జేటకెల్ల మగుచున్న ది, చృతిష్టించున పుడు, 

ఉత్సవసమయములందు, నిత్యముగను, నె మి త్తికముగను వి గృహముల 
నఫిేే ఎకించుట మనదేశమం డాణార మైయున్న దె, పూజావిధానము 
లందును |పృతిష్టాస సమయములందును చేవతావి ౫ (గృహస్నా నాదులం 
గూర్చి తం మ గలవు, ఈసంస్కాారములందు పాలు, 
వివిధమృ త్తి తీకాయుతము లైన జలములును Cs నుపయోగింప( 

బడుచుండును, 

ము క్రి మార్లము లని బౌడ్డులచేం గల్పింపంబడిన పదివిథములగు 
దళలలో. అభిచేకభూమికయు" నొకటి యొయున్న ది. ఇది యిటు 
లుండంలా. పుణ్య కే కృయలలో తీర్థములలో నెచట స్నానము 

నభిషేకము pa పిలువంబడుచున్నవి. 

మజఉయు నుపనయనాదులం దేమి (స్రీ లవంధ్యాత్వదూరీకరణ కార్యము 

_లం దేమి చేయింపంబడుస్నా నము లభిషేచనము లనియే వాడంబడు 
చున్నవి, 

ఈయభిే షక విభాన . మెతరేయ బాహు ణ కాలము మొదలు కొన 

నేంటివజకును -పిక్క్కమార్చులను జెందురువచ్చినది, కావున వైదిక 
“యుగమునంల జేయయంబుడుచుండిన విధానమునకును పంత! 
మందు గావింపంబడిన దానికిని చాల వ్య'త్యాసము కలీగినది. ఇందులకు 
tes శ్రౌతవిధానమును బరిత్యజించుటరే, వెండియు 



మృత్కియులు. గాని ఇతరభూపాలకులనిమి త్తమును నీయభిపేకము. 
లావళ్యకము లగుటం చేసీ శా స్తృక_ర్త రలూత త్తత్ కాలములకు రాజు 
లకును దగినట్లు మార్సోలు గలుగంటే ని ద్రాయుచువచ్చిరి. 

అభిచషేకము జరగట కొకదినము. ముందుగ రాజదంపతులు 
మంగళస్నాన మొనరించి దీక గృహణ మొనరింతురు. మటీయు గణేళ 
ప్లూ జనము; మాతృకా ప్రూజనము, పుణళ్యాహ వాచనమ్ము నాందీ శ్రాద్ధము 
కోన పుణ్యాంగ క్కియ లాదినమందే కావింప(బడును. రాజదంపతు 
లానా6 డుపవాసము చేయుదురు. రొజ్య మందలి నము _స్రముఖ్యాధి 
కారులు నంతేకుంబూర్వ మే నియమింప ౧బడియుందురు. మృగచరావ 
గుంఠితే మైన సువర్ణ భ చద్రాసనము, గం గాయమునాసంగమ జలము, సకల: 
వుణ్యనదీజలయు, పూర్వ పళ్చిమముఖనదీజలము, తిర్యబ్న దీజలము, 

సక లసము ద్ర జలము, న్య గ్ఫోధ, ఉఊరుంబరం అక్వర్థ, పారిశ సక. 
(పారిశమునకు బదులు శిరీవముగాని వేతసము గాని స్వేకరింపంబడును) 
వృక్షముల పల ల వములు, పద్గోత్చలదళసమలంకృతము లెన సువర్ల జల 
పూర్త పంభములు, రుచకమ్ము రోచనమ్ము ఘృతము, కే, సు 
పరు ఫుణ్యతీర్థజలము, ప్ర ణ్యతీర్ణమృ త్తి తిక్క మంగళ ద షే 

మణీవ వండమండిత శ్వేత చామర ములు, మాల్యాలంకృతే శ్వేతచ్చ త 

శ్వేత వృవభముు, శ్వేతాశ్వమయ, మహాగజము, ల ఇ 
లైన ఎనమం డు కన్యక లన సక లవాద్యములు, సుభూషితు(డగు వంది 

మొదలగు పరికరములు, (దృవ్యములు, మనుజులు సెద్దముగ నుంపయలడు 

దురు. మటునా. డమాత్య సామంత పృభుస మేతముగ పురో హితుడు 

రాజదంపతులను మంగళ స్నానము చేయించి తనవెంట నడపించికొని 

వచ్చి మళ కాంచనపృథివీ పుష్పములను వారిచే స్పర్శనముచేయించి 

నా నావిధరత్న ములతో ను, వాందినీతోను నలంకరింపంబడీన మండపా 

భ్యంతరమునC బూర్యో_క్త క్ర వ్యాధు, చరావగుం కిక మైన భ్ససి సింహాస 

నము్హుపెని కారు చుండదంజేయును, తేక. మంత్రులు న 

నుచితొసనములపె నాసీను లైయుందురు. ఇంద ద్రప్రార్థనమతో 

నభిపేకసంస్కార మారంభో మగును, అంత నత.డు పూూర్యో ర్త తర 

 దిశేలం దేర్చణుపంబడియున్న వేదుల_పె స్వకీయగృహా్యే క్త క విధి ననుస 

రించి వర్న. గాసనము చేసి జీదనుం త్రోచ్చారణ వూర్వేకయగ | న్వ 

హోమము చేయును. 'జొదుంబర సు వముతో నంత మంత్రముల 

Pp ఘు త హుతుల NS. TPA అనంతరము సర్వతో 

భృ దృమంచప పమునందు హై క పలా జియున్న స్వర్ణ ర జక తా మృమృళ్ణా య 

ర్రుంభములలోని సకలౌవధిపల్ల వమి శ్మితీంబునుు చేలాలవ ంగాది సుగంధ 

దృ్రవ్యవాస నాస మేత ంబును నగు పుణ్యనదిజలమును స్వర్గ శంఖములలో 

_నింఫుకొని పురోహితుడు బుత్విక్సహికు( డై తూ ర్యాదిఘోప ములు 

మంగళ వాద ద్య ములు విలయుచుండ రాజసూయవాజపేయమహోభిషే 

కో క్రమం, తోచ్చార ణవూర్వకముగ సృస్త్రీకు య డన రాజును బూర్య్యా. 

భిముఖునిగ నాసీనుం జేసి యతని యాత్తమాంగము పైని కన్నెలచేత 
నభిషేకము చేయించును, అటుపీమట నమాత్యులు, బ్రాహ్మణులు, 

బంధువులు నగరబాసు లందటును జలముల! బ్రోతీంతురు, 

ల న 

శ తనా లోన'స రాజచిహ్నములను సమకూరు రు, 

weed 

_ఈ రా 

తి సామంత -. రమ్ము ట్ర నాలా సృక్ళతిపురుషు లంద ఆును గన్యక 
లతోపాటు సువ్యక్రగంధమాల్యాలంకృతు లప రాప్రదంపతుల తాట 
సీమలందు కుంకుమాగరు కన్న స్వర్యాది దృవ్యమిళిత మైన తిలకమును 
బెట్టుదురు, అజుడు రాజదంపతులకిర గుల చెని గరీటములను బెట్టి 

కం 
దుంుభివాద్యమాు లాలయ స్వ _సివాచకములతోపాట్సు చేదమం (త్రేముల 
విప్ర, లం ఘాగేషీంచు చుండ స్వకీయకుల క, క మాగత మ wa మిడి 
( స్న్ర రాజవు గమ * అని (పృభువుమి 6ద "శ్వేత పువ్పములన్కు లాజ 
లను నందణును జులబ్లుదుడు. తరువాత వందెమాగ ధుల స్పతిపాళములు, 

ర నటులంతా. అార్తరఫారన అలటయ వ్యాసములు మిన్ను ముట్టు 

చుండ సామంతు లఅందజును గానుక లర్సించి వందనములు చేయు 
దురు. రాజాను ౨రాదజికును బహుమానము లొాసంసను. ప్రురోపాతు 
లకు భూరిడక్నిణ లాసంగంబడును. అటుపీమట నశ్వము నధిరోపాంచి 
రాజు నగర ప దజ్షలాము గావించి వచ్చు నని అన్ని పురాణమునందు 

వాయబడియున్న్న దె. ఇట్టి సందర్భములలో నొ"కొ,_క)_ సమయ 

మున రాజ్యములో ని ఖిది లందణయును విడుదల చేయ.ంబడుచుండిరి, 
ఇది సర్వసాధార ౯ మయుగాం జేయంబదడుచుండు నఖిే పకవిధానము. 

ఇది పునర శి "పేక మనియు, నెం ద దృమవహేాఖిషేక మనియు రెండు 
(వృకారము లని యుిుదివజనే వ్రాయ పడినది. కన. ఇ 
వహీంచుకాలమున నింద్రు. డి విధి నభిపి కుం డగుటవలన దీని కీ క్పే 
కలీగినది, సార్వ్వ? భౌామత్వ్యమును వాంఛించు రాజునకు. ణు. 
డీ కీ రశరధాకకుం న (క్రియాకలాపమును. జరగింపవలయును, 

సరా బ్త్రీ గయేయ. మహం సర్వాన్ కు 

ఏ౦ చేయ మహం 'స'్వేహిం ర ఎ సప్రం ద, ప తిష్టాం పరమళతౌాం 

(క అహం 

గచ్భేయం సామా, జ్యం భాజ్యం స్వారాజ్యం వై.రాజ్యం వార 

'సుషఘ్ట్యం రాజ్యం ం మహారాజు మాధిపత్య మహం సామంత ప ర్యాయీ 

స్యాం సార్వభౌాము ౭ ees 'న్తాదాపయె రార్లాత్ పృథివై [1 
సము, ద gee ఆమా ఏక రాట్,” 

సీతన న్మంత్క కుఠనశ్రూర్యకముగ తంత్రము నడపంబడును, 
న్య గో ధృ ఉదుం బర అశ్వత్థ స్లకుముల పల ల వసహేతముగ్న రాజనూయ 

యాగమున కవసరము Ris, పచార్థమల ఇందు సేకరింపవలయును, 
ఇండు పృకారము ఆన వరిగడ్డ, వ్రీయంగ్యు యవలను . అఆభివపేకజల 

ములలో నుంపవలయెమును, ఉదుం బరకాన్హుని క రీత్ర మెన సింహాసనము 

కలశము, ఉదుం బర శాఖ మున్న గవానిలహూడే వర నను చేయవల 

యును, సింహాసన కువ యక మెన మం త్ మొకదానిని బఠించినమో6ద 

రాజును దాని పెని గహార్చుండం బెట్టి bed ర్త లుద్ధ్రోనముల( జేయు 

దురు. అంత పురో హౌతు(డు వరుణమం త్ర, ముల బకించుచు? బరిపూూారీ 

తము లన యఖెష్ మ్.కజలములను మం రన వములు, సృర్ల పవి లో 

ముగుండ6 బడులా/సన నృఫునిశిర సుప ప నభిేకించును. | hs 

రాజుచే బహూకరింపయిడి మరల నతడు సురాపాత్ర్రృము నృపున 
,కొసంగును. మైని.ాచించిన రాజు. లీవిధానమున నభిపి కో లైనవాశే, 



౨౩౨౦ 

 ప్రునరభిషేకముగూడ మింద వచించినలాో నెజువేర్చంబడును. 

కాని యందు6 గి 

మూడవ నాల్లవ ప ర్యాయములంద్' చేయబడును. 

స్రనరఖిషేక మని పిలువబడు చున్న ది. 

రాజుయొక్క. సౌమర్ల ర ము 'మటణింత తేజోవంత మగును, 

యోగింపయబడు క క రాజనూయయాగమును జేయుట 

వలన నతనినుండి వెలుపడిపోయిన వివిధశ కాలను మరల నతనియందు.( 

బ వేశింపయజేయు నని విశ్వసి ౦ంపంబడియుున్నది. ఈ యఖి,ప్రా పాయను 

తోడే ఇం దృనుహాభిషేశ రాజనూయ యాగ ములలో స్తుతింపంబడిన 

సవితృదేవత యిచటణగాూాడ స్తుతింపంబడును. కార్యవిధానము బాల 

'వజకు ఐం ద్రనువాభిపేకవిధానమునకు 

సంగృహింపంబడును. 

_ ఈ సంస్క్మా_రమునిమి త్రము కావలసిన వేది స్ఫ ఫ్ర నామక కాస్థ 

ని రి తఖడ్డముతో గీయ(బడియుం డును. సింహాసనము సగము. వేది 

జ్ఞా, సగము బయట నుండులాగున న నాలా. కుడ్ 

'మూంకాలు భూమ్వీపె నానించి సింవోససము ప్రక్క నానీను6 డె 

రాజు స్వహ స్థములతో దానిని బట్టుకొని దాని నధిరోహించుటకును 

సు ఈ సార్వభ్"మ ప్రాప్తి ప్ కిని దేవతాస్తోత్రృముల నొనరించి 

తరువాత దానిపె చెక్కి. కూర్పుండును, = పురోహితుడు 

కనా నా నుదుం బరళా ఖాంతర్షత ము లై యతనిమోందను బడు 

లాగున బ్య తీంచి సురాపాత్ర, మును రాజున కొసంగ నతండు 

కతన! గొంతే భాగమును దై, దొ వి మాత దనమి తున తపు. 

పిదప నా తనల ఈ చాదముల నిడుచు రాజు క్రీ 

చిగివచ్చి పూ ర్వాభిముఖముగ య దిరిగి ముమాటు * కట ఆప అని. 

యుచ్చారణము. సేరమును. అనంతర మతండు ఫురోహి తునకు దాన 

మెొస6గి యక్క డనుండి లేచి విజయా భిలాషియె యగ్నియం దాహుతి 

దృవ్యముల వై న మజికొన్నియాహుతి ద్ర ద వ్యేంధనముల( జేత్ర నిడుకొని' 

వూర్యో త్త త్రరదిశగా ననగా నపరాజిత మను నింద్రృప,దేశమువై ఫుగ 

యోగ తేమముకొజుకు, విజయముకొటకు మూ౭ండడుగులంు నడచిపోవును, 

చిట్టచివరకు గృహమున శీల దాని వెనుకటి భాగమున ( గూరుచుం 

'యుండలాం బురోహితుండు గవాక్వీప్ప హు జాభ్యుదయమున కై ప్రార్ధన 

ముల 'సలుపుచు సురాపాత్ర, త, ముననుండి యాహుతు రాసు. 

| వ్ విధి యంతయు బూక్య్వోక కరీతిగ”నే జరగును. 

న, "అ భి సా రము = కారీ రమునకు సమోపయునం దుండిన 

| లు (భార, సభా అఆ ౨౭). 

: op అభిసారిక __ 

me సే ఛాయికరిలో" 'నిది' యొక 'ర్తుక, తాకా నళ యలిసోరిక 'అనయాం 

 స్వాధీనః పతికాదు లగు తప ష్టవిధశృంగార 

సొంత వ్యళ్యయము గలదు. ఈ సంస్కారము నూతన 

ముగ రాజు సింహాసనము నధిష్టంచునపుడు గాక అభిషి కం డెనరా, 

జాసానమునందు స్లిరముగ నుండునిమి త్రము రెండవపర్యాయమో "లేక 

కావుననే ఇది 

ఈ సంస్కా_రమువలన, 

షం దుష 

సమానముగ నే యుండును, 

“మోయ వచించిన దృన్యములతో ' పాటు ఎండలో కురిసిన వర్ష జలము, 

తృణము, పల్పవములుు సుర, దూర్యలు, కుశలు చెబదలససవికాడ 

క్తి ందికి 

నక్షుతృమువంటి పస లేర్చడును. ఈకిరణములు స 
| "అంశముల కోణములందు సంధించుచుండును. 

అ భిగార ము-అఆ భ్రకము 

చీయానిగూర్చి సంశేతస్థలమునకుం బోయెడు స్త్ర, అక్కే యభిసరింప( 

జేయు వనితకూడ నభిసారీక కావచ్చును. "తౌ నొకసంకేతస్టానమున 

నుండి తా నున్న స్థానమునకు 6 బ్రియుని రప్పించుకొను నాయిక కాన 

అభిసరతీత్యభిసారీకా, అభిసార యతీత్యఖిసారికా అని రెండువిధము 

లుగ నర్థము చెప వచ్చును, 

అఖినార పురి __ అభిసారచదేశేమునకు రాజధాని, 

ఇచ్చటిరాజు చి y నేనుడు (చూడుడు చి శ్ సేనుడు ) 

ల భూ తర బి స్సు = ర ESD M gorse దుం డోడి 

దేవతావి శేవము. 

అ భుకము 
చాయము, 

__ ఇది శిలాపరివ రృనమందు అనన 

ఇది యనేకప్ర బేశములందు దొరకును. వీనిలో. గొన్ని 

వ్యాపారమునకు ముఖ్యమైనవి. మస్క్మో._వెట్ (Muscevite ), 

బయోశైైట్ (Biotite), ఫోగోమెట్ (Phlogopite), తెపిడో 

లెట్ (Lepidolite ) నామకాభృకము లీసముదాయమునందు 

వృధాన మైనవి. ఇది ఇంగ్లీషు భీ 6 మెకా * యనియా, జర్మ నీలో 6 

దళ్ళు క సుకం 6 గి మర్ ) అనియు పిలువంబడును, 

ల కా! న పొరలుపొరలుగ ఒకవెపు 

నే మిక్కిలి సులభముగ జీలటయు మిగుల పలుచనైన రకులు 

గూడ గట్రితనము గలిగి యెటువై పు వంచిన నటుపై పు వంగుటయ్సు, 

చెటు నంచినను మరల పూర్వ పురీతి చే పొందుటయు ననునవి అభ, 

కమునందలి విలక్షణములు. ఒకశుపజిపున నివి యన్నియు సృటికము 

లుగ సునీభవించుచుండును. కాని తేజిచుగ చతువ్భలకములుగను, 

సమచతుర స, స ములుగను అచ్చుక ట్రుటయా 6 గలదు. ఈ అచ్చులు. 

మా అ పట్ ఫలకములవ లె6 గాని, చతుర్యప, ముల మెట్లువ లె. 

గాని పలకలవలెయగాని, త్రిపార్శ్వములవ లె. “గాని. ఏర్పడి ౬౦ = 

౧౨౦ అంశముల 'సరళకోణములు (Plane Angles) గలిగియుం 

డును. అడుగుమట్టపుపలకలు తప్పం దక్కీనపార్శములు స్నీగ్గములై 

-'"పరిమ్య్య్భుతమలై న యాకృ్ళతులు గలిగి యుండవు, వివిధ పృ కారములగు 

అభ్రికములును సమానాకారమును, అంతర్భాగమన 'సమానముఖి 

ను గ లిగియుండును, అభ (భృకస్ఫటికములు తజచుగా కలసి 

మెలసి జంపొందు చుండును, 

మును బొందినది వెనూవియస్ నందలి బయోుట్ అ భృకము. 

అ భ్రక పులేకమిందను మొక్క..పోయిన న జు 

6 ఘాతాక్ళతి? ( Percussion Figuiey, అనంగాా వట్ కిరణ 

సమాంతర స్థితిలో సంపూర్జ మగు ఐకాస 

రాసరి ౬౦. 

ఇందు బాగుగ విక 

“| Seba OFFSET SETI బట ముగ నుండును. అభృకఫుశేకమిందను మొక్క_పోయిన ఆకెను 
సోక్కు_చు పోయినచో సెని వచించిన వట్కి_రణమవంటి "పగులు 

'వెనుకటిదోనికిరణమేల నడిమిణములకు సంధించులాగున శేర్బడును, 



అ భ్రకము 
దీనికి పీడ నాక్ళతి ’ (Pressure Figure) యని పేరు ఈ 

గుళ్లు సు సులభముగ విడివచ్చు శకులతోడంగాని లేక అ భ్రకస్ఫటికము 

ందు పస సరించు శేకులతోడంగాని సగిపోవుచుండును. అబృకస్ఫటి 

కములకు ముఖములు లేనప్పుడు కేకు లే పృకార ముర్పడునదియు 
నిశ్చయించుకొ నుటయందు ఈపగుళ్లు వట ఈ దోడ్పడుచుండును, 

భూమియందు కలుగుసంచలనములకు లోనై అభృకఫు కేకులు 

తేజిచుగ పగిలి ఈపగళ్ల చాజులకు సమాంతేరము లె యుండు గనిమ 

లుగ "నేర్పడుచుండును. అప్పు డీశేకు లెందుకును పనికిరావు, 

ర్న 

2A 

ద్భక్ శా ప్రీ నలకు ణము ( Optical Characters )లలోోే అభ 

కము లపరిమితేములస వ్యత్యాసములను వెల్లడించును. వక్రీభవన 
సణకములు (Indices of Refraction ) నెక్క్కు_వకాను. మధ్యమ 

గుణకము (Mean Index) సుమరు ౧.౫౫, ౧.౬౦ గ నుండును, 

కాని బుణాత్త కదర్శకాంక మెన ( Negative in Sign) ద్వెగుణ 

వ క్రీభవనము ( Double Refraction) మిగుల దృఢ మెనది. 

మస్కో_ వైటు, లెపిడోలె టు అ భృకములందు దృగక్షముల ( Optic 
Axes) నడిమికోణము ౭౦-౫0౦ అంళములును, బయో కైట్ ఫోగే 

ఆంకములును ఉండును, బయో బటు ఖో 

సమా 'నాక్షు ములు, దృగకు ముల ఇండుగ. విభ 

జించులఘుకేఖ ( Acute Bisectrix ) ముక్యలం బముననుండి మట్టపు 
చతురమునకు ఒకటి ఇండు అంఫములకం కె నెక్కు_ వదూరము 

తొల చేరదు. 

పెటులందు ౧౦-౦ 
6౬... | 

ప్రటులు తజచుగా 

శంద్రా ద్ర్రాఫిముఖ (ప్రకాశము (Converging Light ) లోని దృగ్రూ గూప పము 

వలె. గనిపీంచును, దృగ తుములచదును (Plane of optical Axes) 
అళ ఛృకసృటికముయొక్క_ సమ్లి తాక "ర పుచనునునకు లంబము( Per. 

pendicular y గల గాన్ని ఈక we గాని, యుండవచ్చును. 
దీని ఈయునికినిబట్టి అభృకమునందలి జేదద్య్వ్యయమును నిశ్చయించు 

కొనవచ్చును. దృగకు పుచదునా సమితాకార పుచదునునకు లంబ 

ము నున్న యెడల నపు డది మస్కో_వెట్, లెపిడో లెట్, పరగో 

నెట్, బయోశుటుయొక్క_ అపరూపఫు విశేదమున అనో మెటు 
_నానుకాచృకములలో నొకటి యని నియాపించుకొనవచ్చు ను. ఇది 

యొకశేదయ, దృగకు పుచదును 'సమితాకారప్రుచదునునకు సమాంతర 
ముగ నుండినయెడల నప్పుడు పిన్న ఏల్ డెట్, ఫోగో పెట్, లెపీడో 

మెలెక్కొ పయో కుట్ శామకా ర ములకు జెందిన దని నిశ్చయించు 

కొనవచ్చును. ఇసి ట్ ఇ కృన్లవర్లా భ్ర, భ కములు దిగనుకారి 

వర్ష ములు (1669012010), అనంగా వేటువేటు An చూచిన 

చేజుచేటురంగల నీనుచుండును, 

బొ త్రీగా రంగులేని పొర దర్శక( Transparent )మైన మసో్క 

వైటు మొదలుకొని, పసుపు, ఆకుపచ్చ, ఎలుఘ్ర. గోదునుచాయల 

Ay sha లెవిడొ మలెకవజక్లు ననేక 

అేకకళాకొాశలముల 

అ ట్లగుటచే అ భక ఫుళేకును ఏకరూపీకరణ . అణు. 

దర్శని ( Pelarizing Microscope) ఎదుట నుంచియెడల నది వీక 

౨౨౧ 

' విధములుస అ త కములు కలను, మొదటి విధానపుళీకఘులు ముత్యపుకాంతి 

గల్లీయ్యు శంచవ ప, కార ప్రుకేకులు హీనధారుకాంతి గల్లీయు నుండును, 

లోపలిపగుక ఆ పరిభాగములమో(ద వెల్తురు పడుటనలన ఈకపులమో౭చ 

రంగులు చుట్లుగ ను, బంభములుగను ( Rings and Bands) ఏర్పడు 

చుండును. వేర్వణలు అ, భక ముల విళిష్ట్రగురుత్వాకర్ష శక్తి (Specific 

Gravity y ౨.౭ వెందలు 3,౧ వజకును ఖిన స్పిన్న ములుగ 

నుండును. గటతనము (2122606558) 9.3 అంళీములు, మృదు 

వెన క్ య్ గోటితో గీతలు గీయవ వచ్చును. అభృకమలు 

ఉన్ల తావిద్యుద్ వాహాకములు గావు (Bad Conductors ర heat 

ఈ గుణసర్మ ము గలిగియుంకుటచేతణే ఇదె 

సృ క్కియలంగుపయోగింపబశుచున్న ది, మజీయు 

and electricity ). 

వినియాం PER లెసేకములు మిళిత మైయుండుఓ కాన 

వచ్చును. చదరపు గార్నెటుసృటికములు శిలాస్స టిక పుఫీల్తులు, 

టోరాలికొనూదులు అక ములందు గలసీయుందును, నలుపు 

నలుపు, గోదుమరంగలమన్చటూ, శాసలు సనటవలన  శేకులు 

తఆఅచు-గా విరూపము ౪ ఎం గుబకును బనికిర" కంష(బోవును. 

వినియందలీ లోవోమ్లు. సములు (lron Oxides) శమలమిోిం3 

వనస్పతుల యాకారములగో పడియుందుటచేతను అభ్య కములు 
హౌ డగును. మటికొన్ని టియంగు ముక్యయుగా ఫోనే పిటునంగు 

ఘా ఆతాక్కతి _కిరణములకు సమానాంతేరములో Spe 

రా్యకులు (Rutile) యొక్క నూక్ననూచ్యాకార కేఖలు సక్ష త్రి 
పుంజపుద్భృళ్య్వములను గలిగిం దును, జం డియు నట్టి యభ, యు 
గండ మెనపువత్తి జ్వాలను గాని, అన ప్కకాళమును గాని POO 
యెడల నది పహుట్క్రణనసశు త్రమువ లె గన్సించును, 

రాసా యనికసంభిటున ము ;.. ఆ భ్రకములసంఘటనము నుహో 
పరివర్త నీల మెనడియు. ఇ వన్నియు కత ములు 

( ౨1102165 3. పొటాసియం, సోడియం లీగియం, కారీ యం 'ముదలగన 
మూరములతో డను, భాసి క త్త నజననుతో డను మిళిత మైన అలా 

మినము అ అతృకములం గుండును, మటికొన్నింటీయందు మగ్నము 
(Magnesium ) కొలందిమా గ్ర ప్రులోవాము శో మియము మాంగ 
నము (Manganese ఫా జ ఫు మొదలె నవి ఉండును, పన 
(Flourine) మొకటి దీనియందలీ ముఖ్య భాగము, కొన్ని వేళల 
టికెనియముకూడ కలసింయుం డును, 

అ భకముమొక్క్కా. వివిఫసంఘటనముల న్నీ కింది పొం శేతిక 
నూ, త్తే ముల ప, కారము "తలీసికొనవచ్చును. కొని ఇవన్నియు ఆస 
మృగములు. సంఘటనములలోని ఈవిభే2నుల విశదీశరీంచుట కేక 
ప్రయత్నములు జరగినవి, అన్నిరకముల అభ్రకములును మరల 
మోరాభ్యకము. (Alkali micas) లనియు, be EIR 
(F erro _ magnesium micas) లనియు రెందడువిధనులు. ఇంచు 
మించుగ నిదియే శ్వేతక్ళ సా, భ్రకములతో సరిపోవును, 
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మస్మో_నై ట్! ఉపా స్ప (2 క 

పరగోవెట్ ఉట నో స్స క (2 అ ౪) 3 
అపిడోలైట్ aay (అజ్కష్ట్ల్ర డై), 
జిన్న ఏల్ డైట్ 0% స (9 ఉాప్త్ర ౨) లోస్ఫ చెల్ల | 
బయో కైట్ క 1. మ్రల షల మ... 

ఫ్లోనోవైట్ (ఉపా, (మ్ల మ్మృస్ఫ(శై అస్మి 
మస్కో_వై టు నందు ఈ మొదలు ౬ పాళ్లే వజకును తక్కిన 

వానియం 'దెంకను దక్కువగను, భస్మిక _ ఉఊజ్జనరూపముననో లేక 

ప్తవమునకు (Fluorine) బదులు హె డ్రోక్చిల్ రూపముననో ఉండు 

నీరు Fag” hres గావింప(బడును, 

రాస్కో_లెట్ అనునది చేట్ొక'విధ మసన భ్రకము. ఇందు 

అల్యూమినమునకు బదులు వనాడియమునామకధాతు వ్వ వుండును. ఇదె 

కాలీఫోర్ని యా, కొలలేడో, పశ్చిమ - ఆ స్త్రి లియాలందు సువర్ణ 'తెల్లురి 

దము (Tellurides of Gold లతో చాగుగం గలస్కీ గోదుమ ఆకు 
పచ్చరంగుల మెట్లవరుసలవలె నర్పడియుం డును 

ఉనికి (0౦౦1116206) : అగ్ని మంతేము'లై న సకలవిధశిలలం 
దును అభృకము ప్రధానాంగముగ నుండును. వాతాతపనోవణముల 

_ వలనను (Weathering, : మేళనమువలనను (Contact ), డెనమో 

రూపాంతర కారకవిధానములవలనను ( Dynamo - metamorphic _ 

Processes ), అ చేకఖనిజె లీతోము (Mineral ‘Silicates లనుండి 

విడదీయుటచేతను ' నిది లభించును; కరుడురాల ( Sedimentary 

Rocks లే నిడి చూర్షరూపమున నుండును, ' ె లాతే తొ కపాషాణము 

( Silicious R06kకలందు సాధారణముగా మస్కో వైటు, బయో 

టైటు అ భృకములు లభించును, * సున్న పురాలయందు (ప్రధానమైనది 

ఫోనోమైటుఅ భకము. ” వెనూవియసులోని మాంటిసోమానుండి వెలు 
వడు సున్న పురాలబండల రం ధృములందు ేరుకొ నియుండు తళుకరలీను 

బయో కుట్. per ములద్వారా అత్య త్త తమము లగు సక లవిధా శ్ కను 

లను. దీయవచ్చును. వ్యాపారోపయోగము శె లెన పెద్ద పెద్ద. పస్కా 

వె. టుశేకులు నల్ల రాత్రియందు వ్యాపించియుండు ముదు న  స్ఫాటికచ్చ 

sala లభించును. మటేయు నీచాటలందు ' "ఫల్ స్ఫార్ శిలా 

సృటికము (Quartz), అభ్రకము ఈమూ(డును 'టోర్రాలికా 

'బెరీల్ , గార్నెట్మున్నగు ఇతర సృటికభూతఖనిజములతోడ మిళిత 

మైయుండును, ఇవి ఇండియా యందును అమెరికాసంయు క్ర రాజ్య 

ములలోని దకీణడకోటా కొలలేడో, అలచామారాజ్యములందును? 

జలు దేశములోని 

ప్రాంతములందును అ 

'కపుసీనులు 

రూపము గలుగంజేయుటయందును. అభ్కకపుపొడి 

ఆఅ భభ కము 

నగొయాజు,. బాహియ్యా జెశేస్ 

భృకము దీయునిమి త్త ముపయోగింపంబడు 

చున్నవి. కెనడ్వా సింహళ దేశములలోని వ్యాపొరోపయోగము లగు 

అ భృకములు వ్లోనో మై టుజూతికి చెందినవి, వినియునికి విలకుణ 

మెనది. మచద్రా సునందలి 

మినాస్, 

బంగాళముదగ్గ టీ పహజారీచాగును, 

నెల్లూరును అ భక పుగనులకు ముఖ్యమైన జిల్లాలు, హజారీబాగుద టీ 

అభృకము కెంపురంగను, నెల్లూరిదస్త టీది ఆకుప చృనిరంగును గలిగి 

యుండును. చెల్లూరిద్యణి ఇనుకు రిగనిలో ౧౦ అడుగుల యెత్తును, 

౧౫౪ అడుగుల వెడల్పునుగల అ వ భక పుభొత్తులు ( Books ) దొరకి 

నవి, మటియు నచట పగుళ్లు గాని మచ్చలు మరకలు గాని లేక 

30 అం. పాడుగును, ౨౦ అం, నెడల్బానుగల సమచతుర స్స ములె న 

శేకులు లేజచుగ దొరకుచుండును, 

ఉపయోగములు: పారదర్శకత్వము గలిగియుండుటచేతను, 
అగ్నిని 'తాపపరిమాణమందలీ ఆకసి కపరివ_ర్హనములను నిరోధింప( 

గలుగుట చేతను అ భృకముకస్థ వులయొక్క_ యు , లాంతరులయొక్క_ యు 
కిటికీలకు ను, కొలుములదూఫుడు రం ధృములకున్కు లాంఫుల “ గాస్ 
బరృరుల చిమ్నాలకును విస్తారముగ నుపయోగింప(బడుచుండును. 
ఒకకాలమం _ దిది ఇండ్లకిటికీలకును, రషియా యు ద్ధనాకలగవాత్ష, ముల 
కును, 

'యోగింపంబడియుం డెను, అనేకప, కారములగు అలంక కరణకార్యముల 

క్ర | కప్రు తళుకులు 

మసో్క్క_వీయద్దము ( Muscovy Glass అనుపేర నుప 

విస్తారమన నుపయోగింపంబడుచుండును. 

ప్రాచీనకాలమం నీఖ్లనిజము వరి న్న క - మేరీవి గృహముల కలంకరిం చుట 

యం దుపయోగపడి యుండినందున గానీస్ మేరీయే (6120165- 
Mariie) యని పిలువ(బడుచుం డెను, wha స్ సర్క_సమోంద 

శా! కలుగం చేయుట కె చల్ల (బడిన దని సస PAE 

FTA, నరాణకుందుకు, త నాట. 
_ మొడలగువానికి చక్కె_రవంటి మంచుపొడి చల్లిన 

wl . 
వాడ'బడుచుండును, రంగులు, ను. త మూరు చేయునపుడు 
“మెటు(గు దెప్పించుటకును నెట్రో సి సై కలోేనగవానిని. హరించు. 

| టకును 
శేకులు ముఖ్యముగ నిండియాలో వాడంబడుచు వచ్చి నవి, ముతీయః 
లాంతేగ్గ నేడులకును, ఫోటో గ్రా గ్రాఫ్ ఫీల్తుల నుంచుటక్రున్ను చి (తృములను 
చారిత్ర త్ర క్షములై స దస్తాచేజులను గాపొడునిమి త్రము చుట్టునుచుట్టుట 

నిది MC చిత ల లేఖనమున క్ర శో కన్య. 

టో 

య్ = ఉదజనము "లేక ఉజ్జనము (Hydrogen) 

_ పౌ = పొటాసి యము ( Potassium or r Kalium)" 

క స్ప = 'సృటము (Aluminium) 

తె శెలము (51100. 

1. నూత ములందలి పొడియత్షరముల సంపూూర్ల నామములు: వా. 

సప | ను ఉ'మగ్నము ( Magnesium’ y-- 

సో = Fer (Sodium or యలు... 

గ్రా= శ్రా, గావము (Lithium ) 

పప వము ( Fluorine y 

లో =లోహము (Iron or Ferrum y 



అ భ్రకము 
కును ద్రావకములో ముంచంబడి మెత్తనై 
మ -సేక్కించుటకున్ను 
జెండాలకును, సున్నితములైన భ "తిక శాస్రసాధనముల యస్దముల 
కును, అ నేకద్భక్ కా స్త్రీయకార్యములకును ఇంకను కక ఈల 
పనులకును అ భ్యకము లుపమయోగపకుచుండును, ఉఊస్ష తౌవాహకము 
లగుటచే నివి క్రీ సుకాట్టమలకను, చాయిలర్థ కును చుట్టును గప్పుట 
కుపయొ*గపడును, అనుముల నిరోధింపలల ఏనిసామర్థ్య యుమాంచ 
మజియు ననేశేతరోపనదమోగము లాధారపడియున్న వి, 

(ద్రుస్తుక మిది విద్యుత్ సం బంధము లె న కార్య ములం దత్యంత 
ముగ నుపయోగింపంబడుచున్నది. విద్యుద్ వాహకము కానికారణమున 
విద్యుద్ రోధముల ( Insulators ) కిది మిక్కిలి పృశ_స్థ మెనది. 
ఎటు వంచిన నటు వంగునట్టి మృదువైన దీనిలేకలు డెనమోల 
యొక్క లోహఖండ( Armatures )నిరాణమం దపరిమిత ము? 

నుప పయోగిం పంబడుచున్న వి, ఇటు లే ఇదె య సేశతర విద్యున్ యంత్ర, 

ములకును ఉఊపయోగపడుచున్నది. షెల్లాకుతోం గాని మజీయేవిద్యు 
ద్రోధక మైన సీమెంటుతోంగాని అభ్రకపుశున్కలు కాగితము 
లేల. క్ట గుడ్డమోందనో అతికింపంబ కినయెడల నది మెకానై 45 
లేక మెకానై గడ్డ యని పిలువంబడుచు౦ డును, ఇట్టి ఈ మెకా 

నెట్ ' ఆశేకకార్య ములం దుపయోగింప(బ నును 

మస్కో వైట్, ఫ్లోగోసపెట్జాతి మ భ్రకములే మసళు 

దుపయోగ పడునవి, రంగు లేని పొరదర్శకప్పశేసలరూపముస వ్లోగో 

సెట్ అరుదుగ లభించుటచే చాలవజి కది విద్యు త్కా ర్యములకొ అశే 

ముఖ్యముగ నుపయోగింపంబడుచుండును. అభ,కమువలన మటతియు 

నసేకోపయోగములు కలవు, పొటానీియము కలసీయుండుటనే నిది 

ఎరువు క్రింద నుపయోగపడును. _ లిథియమ్, రుబిడియమ్ తారముల 

నుర్పీన్నము సేయుటయందు లెపిడొలె తా శో కము విస్తారముగ 

నుపయోగ పడును 

శ్ర చి తీయుట (Mining), తయారుచేయుట ( Pr:para- 

tion), విలువ (Value ):— అ (భ్రుశము తృవ్వి తీయుట ముఖ్య యుగ 

ఇండియాలో (ప (పృధానమైన పరి శే he మ, కాని ఇచటిపదణు లాదికాలము 

నాటివి ద్యర్థవ్యయ కారకములా. కష స్టా లేనిక్వారీలందును, వంకర 

టింకరలెన రహేలందును తీయునపు డ ల్ కము మిగుల పాడే పోవును, 

ఈ పాడే నపదార్లమును గనిలోనుండి al జేర్చుటకే అమికేముు 

పరి శ్రమ వ్యర్థ మగును.  ఈఖనిజ మొక వినిర్జిప్పమైన ఇ వొాజలయం చే 

యను? ఇంతకం కును తృ ప్రికరములై 

కములై న పద్దతులను, అనంగా నిలువైన సలకలకడ్డిలతో డను, అడ్డ 

కోశతలతోడను చాలటిలు పోయినమార్ల ము వెంట మట్టపుకడ్డీల వోపుట 

చేతను ధాతుగర్భితేము లై న గనులలో నటు. నరా పళ నవ 

లంవించినచో బాగుగ నుండును, అప్పు డభ్యక మును పెనుండ యే తీసీ 

కానుటకును న్యర్థ పదార్థమును అక్కు_డక్క_డనే. అంతకుపూర్వము 

అ భ్రకము తీయంగా పడినగుంటలను బూడ్సుటకును ఫ్లగున్లు, 

. 30. 

స్వల్చ్పవ్యయదాయ 

ముడుచుకొనిపోవు | 

_వాయువేగమాపకముల | 

౨౩౨౩ 

అభృకమయును తయారు చెయుటక్ర బొత్సి (3001) నుండి 
పగులు ననుసరించి కావలసినంత మందప్రశేకులను విడ కందిసీ ఇానిలతాోేో 

నుళ్చలు మరకలు పడి పాడే నఫెగముల వదలి పదునుగల క తితోం 
"తెరతో. గాని చశుప్కో_ణపులేకలను గనోయుదురు. అనంత 

రము పరిమాణము పారదర్శక తమ్ము వర్ల ము, మచ్చలూ, ₹ెగులు 

లేకుండుట మొదలగు బకుుణములంబట్టి య వన్నియు వేర్వేఆఅుగ 
విభశింప(బకును. చినిగినతున్కలు చూర్ణ ముకొజుకో లేక మెకా 
నైట్నిమిత్త తమా ఉఆపయోగింపంబడును, 

గాని క్ష 

ఉత్ప త్రి :____ ఎచటినుండి మైనను త (క్రీవ్వితీయంబకు అభ, భ కము 
నూటికి ౧౦ వంతులకం టె చెక్కు_వగ శేకులుగ అత. 

పూర్యకాలమున అనవసరపదార్ల మంత ము చాలవజకు వ్యర్హ మగు 
చుండెడిది. కాని ఇప్పుడీ తునుకలు చూర్ల మునిమి త్రేము మిక్కి లీ 

అవసర ములుగ నున్నవి, 

వెర్ మెక్యు లేట్ లి అనునది అ ఛ్, కాత కము 

లగు ఖునిజములసముదాయము. ఇవి వేటొొండువిడమగు అధు 
బుట్టంచును. కాన్ని యేండ్ల కి ందటివజకు నిపి వచి త్రఖనిజము లని 

కలంపంబకుదువచ్చివవి. ఇ'ీవల నివి కొలలేడో, మోంటానా 
రాజ్యములందు దొరకి, వ్యాపారోపయు క్ర కము లగుటచే మిసల నాక 

రి ంచినవి, వేడి చేయుటవలన పగులునకు నిలువుగ నొకకే ప చుక్కను 

నిడుపె పెరింి పోవును. ఇదియే వెర్ మెక్యు లేటు నందలి విశిస్థ్టలకు.ణము. 

ఈ పరుంగుట అ'సలుకం అ ౧౬ రెట్లు ఎక్క్కున, అట్లు = పెరుంగనపుకు 

ఉస్లాధిక్య యును బలి ము వాయు స్పర్శమునుబట్రియు దీనివర్ల పరివ రనము 

కలుగును... అభ, అక ఇనుమున కన్ల జన సం యోగయు కలుగుటుచే 

ఈపరివర్తన ముస నని తల[పయబదేనది, కాంబట్ర యిండలి అన్సజన భాగ 

మల ననుసరించి ఈఖనిజముందలి అంత గలుసచుండును. 

ఉఊన్నముచే “పెంపొందుభాగము మంచి ఉప్పతావాహకము, ధ్వనిమార 
కము నని కనుంగొనంబడెను. మటీయు దీనితో వరములు (రంగులు) 
తయా రగును. . 

౧౯-౨౧ - ౧౯౨౫ లలో ప ప్రపంచమందలి 

. దేశము పేరు ౧౯౨౧ ౧౯౨౨ (౧౯౨౩ ౧౯౨౪ ౧౯౨౫ 

ఆ త్తీర అ మెరికా . . 

కెనడా ౬3౨౭ 303౮ 3౧౯౭ 3౭౧౧ 3౬రఈ& 

సంయు Sle ald ౬X౧౪ ౮౨౮౩ రారో ౯౬౦౯ 

దక్నీణ అమెరికా 

ఆర్జెంటినా గార ౭ ౬ర ౮౭ ౧౨౦ ౧౧౯ 

బజిల్ రో౬ ౬౭ Ue 2౯ ౬ 2 

యూరో ప్ర 
నార్వే . . ౨౧.౨౧౦ ఆంగ 

రుమానియా = ౬ 



౩౨౩౮ 

'దేళము పేరు ౧౯౨౧ ౧౯౨౨ ౧౯౨౩ ౧౯౨౮. ౧౯౨౫ 

రషీయా రా 
స్పియిను క్రి 3 

స్వీ"డెను లా ఎ/ ర 

ఆసియా 

సిలోను ఎగ ౧ ౧ 

ఏర్ప్చినది : ౧౧ ౧౯ ౧౧ ౨౩ ౨౦ 

ఇండియా((బిటివ్్) ౧౬౫౦ ౧౬౧౯ ౧౭౨౦ ౨9౨౦౭25౮ 

జపాక- ౧౪ ౪3౦ 

ఆఫ్రీకా : 

మెడగాస్క_ర్ ౧రో౧ ౯౨ ౧౬౫ ౨౮౬ ౨౬౭ 

దక్షీణరోడీషియా ౭౭ ౬౦ ౮౩3 ౧౩౬ ౧౩౨ 
టాంగనీకా ఇలాకా 3 ౧౧ 33 YE 

టు కి 
ట్రై య | 3 ౧4 ౭3౫ ౧౪౯౦ 

ఓషియానియా ; ఆ సే లియా 

ఉత్తర ఇలాకా ౧ ౧ 3 ౨ 

క్వీకాస్తాండ్ . ౧ 

లియా ౨ వ్రు పడమటి స 

ఆయు ర్వేదశా(న్ర్రుము ననుసరించి 
అభ, కము అధునాతనముగ6 గాక నా గార్డు నాది తం (లే కారుల 

అయ. శియును పృచారమున నుండ డినఖనిజపదార్థమ. 

వృ, తేసుతుని సంహరించుటకొజణు క్లీం ద్ఫుడు వ్యజృమును 

సెక త్తంగా నావ్యజృముననుండి యుదయించిన కారలతికణములు గగన 

మున కెగసి యందుండి పర్వత శిఖర ములందు చెదరిపడి య భ్రక్ష 

రూపంబుగా పరిణమించినవి. ఈ వజ్కకాంతిక క ణంబులు క్రిందయుడు 

ధ్ ఉయుమువోలె ధ్వనిచేయుచు పడుటచేత నీ ఖనిజపదార్థము | 

“అభ్రక స మనియు, ఆకాశంబుననుండి కాంతికణములు పడుటచే 

6 ౫౫నం బనియు, ఇంద్ర వృజ్కిముననుండి జనించుటచే * వ డ్రా, శో 0) 

పనియు వ్యవహరింప(బడుచున్న ది (ఆయుశర్వే ద ప, కాశము. అఫ్యాసు, 

జాతి మత భేదములు :-_- ప్రౌ,-చీనులగు రసతంత్ర, కారులు 

నా నొవిధములగు ఖవలన రాం సుధకు చించి సులభముగా ఛేలిసికొను 

టకై కొన్ని టింజేర్చి పారిభౌషికంబుగా 6 మహారసములు ౨, “ఉప 

రసములు * 9 6 బాశిహములు , - * 'సాధారణరసములు ?) _ఇత్యాదినామం 

బుల. నిడి యాయాప పదార్థములను అట్రి పారిభాపికపదములచే వ్యవహా 

_ రించుచువచ్చిరి. eu ఇట్లు శానురాను క్రొ ందటు. గృంభక్ష ర్రలు 

అట్టి,  పారీామీకనియమములను పాటింపక స్వాభి ప్రా హా ఇ 
కణ! వ్రాయ మొదలిడిరి. ఒకరు మహారసములలో. చేర్చినపదార్థ 

మును మటియొకరు ఉఊపరసములలో. జేర్చుట, ఇంకొకరు సాధా 

రణరసములల్లో6 జేర్చుట్క ఒకరు ఊపర సములలోం జేర్చిన దానిని 

కాం దజు మహార సములలో జేర్చుట - ఇట్లు కటిన "లేక 

అటకము | | 

స్యతం త్రముగా నిచ్చవచ్చినట్లు వ్రాయుట తటసించినది. కొందటు 

మహార సమునుగా( బెరొనిన దానిని తదనంతరులు పరిశోధించి 

యయ్యాది పరస మని సీర్దాంతముచేసి ఉపర సములలో య జేర్చిరని 

కాని ఉపరస మని చెప్పంబడినప దార్థమును పరిశోధ నాదులచే మహో 

రస మని సిద్ధాంతము చేసి మహారసములలో( జేర్చి రనికాని యను 

కొనుటకు మార్షంబు గానంబడదు. తొలువొల్ర నెట్టిగు ణములను 

జెందిన యేుయేపదారములకు మహారసనామంబును గాని ఊపరస 

_నామంబునుగాని ఇడిరో అట్టి వివరణము, అఆమహోరస ఉపరసాది 

శబ్బనిర్యచ నము ర సతం త్ర, త్ ంబులందు. గానరాదు, 

SP కము విషయమునంగూడజనిం చినది. 

ర సరత్న సముచ్చయము, రే ౦ ద్ర, FA రస పృకాళేసు సుభాకరము 

మున్నగగృ్యంథములం ద భమ మహారసములలో ( జేర్చలుడి 
ఆ ణే ఆ అదు శ అడ యున్నది. భావ ప్రృకాళము, రసెం దృసారసం గృహము ర సక త్న 

కరము, అఆయాన్వేద ప,కాళశము, రససారము మున్నగు గృంథములందు 

ఉపరస మని వ్యవహరిం పంబడీ యున్న ది. 

"భీదములు అవాంతర భేదములు? త త్ర ్రేశభేవంబులచే నుత్స 

న్నంభబై యభృకము 6 పినాకా భ్యకము  నాగాభ్ర్రకము ?, 

6 మండూకా భ,కము * అని లా త ంబులు-గా వ విభి2ంపయడి 

యున్నది. అందు వ జా డొభ కము కృష్లాభ కం బనికూడ వ్యవ హరింప 6 

Pee ల నాల్లీంటిలో పృతియ య్ కము తెలుపు 

ఎయిపు పసుఫు నలుపు అను నాలురంగలు ల్ో నాల్లువిధథంబులుగా 

నుండును; అనగా న శో, కంబు పదునాటువిధంబు లని తేలుచున్న ది. 

బడును, 

అభృక పరీక్ష: పీనాకా భకమును కొలిమిలో వైచి 
యూందిన “శకులు విడిపోయి పొట్టుగా మాటును, నాగాభ్య 

కొలీమిలోవె చి ఊదిన సర్పంబువోలె బుస సలు కట్టును, మండూకాళ, 

కంబును కొలిమిలో వై చి యూందినచో కప్పవోలె గంతులు నె చును, 
జ్రాభ, కంబును కొలిమిలో నూ6దిన నందలి దోవుంబు లన్నియు 

నించి స్వశ్ళంచై ప్ర ప కాశముతో' నుండును (ర సన ను. తుము 

కంబును 

అ భృకశ్చేవ్షత : పా _బెని జెప్పంబకిన య శ్ర కంబులలోే వజ్రా, 

భ్రకం బు త్తమ మెయుండును. * దానినే యు (క్రియలందును 

ఓ పుధనిర్థాణములం దును ఊఉ పయోగింపవచ్చును ) అని ౫ (గృంథకారు 

లందటు చేక గీ వముగా నుడివియున్నారు. అ” వజాభ 
rw 

కంబుక్షం కు ని మూ6డు అ శో కొంబులలో ఫీ-నా కా య్ క 0బును 

భుజించిన దుస్సాధం బగు పవ్హ రోగము జనించును, నాగా భ్రకంబున 
భక్నీంచిన మండలకువ్ల ము జనించును, మండూకా శ eae సేవించిన. 
Woe అశ రీరోగము జనించును, త "పెమూండు 

కంబులను అభక వింప పంగూడదు. నన ముప 
యోగింపవ లెను, . . 

వ ట్రాభ్రకయు, శే ద్రీవాణనిక్ణయరు: సా. వదా, థ్ కంబు. 

కాటుకవ "లె నల్లనై కఠినముగానుండి wn గలిగియుండును, య్ త్తం 
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అభక మక్ 
దేళపుపర్వతములయం డు జనించువజ్రా భక మధికముగా సత్త్వము 
గ రిగియుండును, గుళాధిక ంబైె యుండును, దకీఇ దేశ ఫు పర్వతే ముల 
యందు జనించు అ a కము 

డును, వ యుండును ఇట్టి వ ద్ర, భ్రకంబును ఒక మనుష్యుని ప, 

గోయి తవ్వి యచ్చట నున్న య భృకమును 
పఫౌాగమున నున్న య భృకము నిస్స్తేషింబె యుండును గాన 
దానిని (గృహీంపజనదు. ఇందులకు కారణమును అశేక గృంథక రలు 

అల్బసత్స్వంచె హేనగుణం టై 

ప మాణముగా 

చెప్పియుండళేదు, కాని రసహృడయతేం త, కారులుమా త్ర, మిట్లు 
వివరించియు న్నారు, ల ల లన్నియు సూర్యకిర ఇసంతే 

_ప్తంబు లై నచో సట్టివానియందు సే స్వత్స్వము స్వల్ప ముగా నుండును, 

అయ్యనవి భూగర్భమునందుండి ఎండవేండిమిని బొందకుం డెనేని బహు 
ళసత్వ్రంబులై యుండును, 

అ భృకశోధనయు '— అభృకంబును కొలిమిలో గాల్సి ఏడు 
మాటులు పాలలో(గాన్కి గోమూ త (త్రోములోంగాని ముంచిన భూ సంబం 

ధమువలన జనించినదోవుము Me శుద్ధం బగును (రసరళ్నే సముచ్చి 

యము 09 

శత పుటాభృకము = అభృకంబును కొలిమిలో 6 గాల్చి ఏడు 

మూ యులు (త్రిఫలా క్వాథ క సుం! ఫులికడుగులో (గాని ముంచిన 

శుద్ధం బగును (ఆయుశ్వేద ప్ప కాళము). 

అభ కంబును గాల్సి రేయుపట్టక సాయంబులో ముంచి ఎండిన 

విమట Fees నలిపిన శుద్ధం బగును ( రసనుంజరి ). 

ధాన్యా భగము ఒక భాగము ధాన్యము, నాలుగు భాగములు 

యామూటను న! 

కంబు ఇసుకళేణువులువోలతె నాఫులికడుగులోనికి. బడును. పి్మట 

నాపులీకడుగును వంచివెచి యందలి యభృకంబును తీసి తు 1 

వలెను. ఇయ్యది ధా న్యా భ్యకం త. ఇటి టి ధా న్యా భ్రకమును 

మొదట సీ wa సికొని దానినే భస్మము వేయవలెను, 

(భ్రృకభస్మము ;.__ ఈ వివయంబున (గృంథకారులు భిన్న 

రు వివరించియున్నారు. అ భ్ కభస నట క అభ, కమును 

ఇ సధసముదాయముతో నూటి Hoes ఫుటము వైచి నట 

ముగా నూర్చి యందలి పరమాణుసంయోగమును విడంగొట్లి ట్టి నేవనయోగ్య 

ముగా జేయుట. కొందు ఒకఫుటముచేత నే సిందూర ముగా పరిణ 

మింప(జేయు సృ క్కియలను వివరించిరి, మటికిొండటు పదెప్రుటములు, 

ఇంకొకటు నలువదిఫుటములు, వేలొకలు నూటుపుటములు, కొందటు 

వేయిపుటములు  ఈరీతిగా పృ క్రియలను చేర్కొనియుండిరి.. ఎవ్వ 

రేవిధంబుగా వివరిం చినను; అభృకమును సిందూరముగా మార్చి యందలి 

తళుకు _ పోవునట్లునను, పరమాజ్వాకర్ష ణము నశించునట్లుగను బేసి 

నేవనయోగ్యంబు గాః జేయుట సర్వసమ్మత మగువిషయము,.. నూటుప్రుట 

ను తీసికొనవలెను, భూమి. 

౨3౫% 

ములువై చిన యభ, కమ్ము వేయిపుటములు వై చినయభ్రకము ఉత్త 
మంబు లని లోక పకి ద్ధి గలదు. ఇ ట్లుండం బదివుటములిరో డను, ఒక 
పుటముతోడను ఆ త కము నిశ్చం దృ ద కంబె సిందూర రూపమును బొంది 
సెవనయోగ్యం కే యనెడుసం దేహ మవసరము లేదు. అయ్యది 
అ భృకముతో కేర్పు పదార్థమును బట్టి యుండును, ఆపదారము 
ఎని జెప్పినశక్తి గలిగియుండినచో నొక్క ఫపుటమువేత నే నిశ్చంద్క 
కంబప సిందూరము గావచ్చును.. క్ న్ని ఆభ గాక భస్మ యోగములు 

ఈ క్రింద వివరిం పంబడును, 

కథ 

ఏకపుటా భక ము :--- ధాన్యా భ్రకము, టంకణము __ వీనిని 
సమము గా గలీపి మంటిపా లే మునందు వైచి శీ) ండ మంటంబెట్టుచు, 

పాత్రములోని అ భకమును  ఇనుపబండతో కం క్రొ ంతేకాల 
మున కది యు మాను, పీమట దానిని ఆవుపాలతో నూణినచో 
నందలి తళుకు నశించి wed మగును ( ఆయుశ్వేద ప, ప,కాశము), 

దశ పటా ల కము 1_-- ధాన్యా భ,కంబును కసీ విందరస సముతోయ 

"గాని, ణు. సెలర సముతోో (గాని, చిజ్తకూరరసముతోంగాని నూతి 

పదిఫుటములు వై చిన నిశంద్రకం బగు భస్మం బగును ( రసరత్న 

సముచ్చయము), 

నలువది ప్రుటముల య భృకము :— తుంగము స్పెల కపాయమ్ము 

తెల్ల గలిజేరురసమ్ము కోసివిందరసము, తములపాకులరసము, జి లేడు 

పొలు, మత్తయూాడలక సాయము, చేలతాడివేళ్ల రసము, పెద్దప ల్లేరు 

కషాయము దూలగొండిర సము, అర(టిగడ్డర సము, నీటిగొబ్బిరసము9 
| లొద్దుగణచెక్క_రసము .__- వీనిలో నోక్కొ_క్క_దానిచే మూండేసి పుట 

శుద్ధిచేసి సిన య ¥ కము _ వీనిని ఒక వస్త్రములో మాటగా గట్టి 

ఫులికడుగలో నానవై చి నాబ్దవనాండు 
ఆమూటను. రెండుచేతులనుధ్య నుంచుకొని నలిపినయెడల నాయ శ్ 

ములను పాలచే శెండుపుటములన్సు పెరుగు చేయ్యి తేస్కె చక్కెర 

వీనితో ప్ర క్యోకముగా నొక్కొ_క్క పటమును వై చిన అ భృకమా నిశ్చం 
దృకంచె నేవనమయోగ్యం బగు భస్మమగును ( ఆయుర్వేద పృకాళశము ), 

కతపుటాభ్యకము = మళ్లిపాలు,. జెముడుపాలు జిల్లేడు 

పాలు తుంగము స్పెలకపషాయము నరమూత్రను, మజ్షయూడలరసము 

'మే(క నెత్తురు - ఏనితో నూటు ఫుటములువె చిన పద రాగంబువోలె 

చెబ్డని సిందూర మగును (యోగరత్నాకరము ). 

_ఇసై స వ పుటంబులు, వింశతిఫుటంబులు, అజువదిపుటం 

బులు (గృంఖాంతర ములందు భీన్న ముగా సిందూర పరిణామములు 

వివరింపంపడియున్న వి. 

అభ్, కస త్త పసాతేనము : ల కాలా స_క్త్యపాతనం బనయగా ఖనిజంబు 

లగుఆ భ్ weal వెక్రా, ౦తము, మాటఠటీకము, మయూారతుట్ణేము మున్నగు 

దృవ్యయలనుండి వానియందు రసాయ నసంయోగముచే నిమిడియున్న 

లోహము, రాగి మున్నగుధాతువులను రసాయన వైయోగిక పక్రియ 

లచే విడంొట్టుట. ఆయుశ్వేదమునం దిట్రి స స్పర్త్వపాతనప్ర 

కొన్ని మహారసములవివయ'మె పీవరింపంబకీ యున్నవి. స కునిజ 

తభ రు ధాతువు లీమిడియున్న వనియు, వానిని వా 

ల కారములు 
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విశేహంబులచే విడందీయ వచ్చుననియు ప్రావినరసతం త్రకారు లెటిం 

షినవిపషుయ మే, అ భృకమునందుసయితే ము లోహమువంటిప దార్భ మొకటి 

గల దనియు అయ్యిది రస్థగ్రాసకర్యమందు పృధానం బనియు, అట 

సత్త్వము (గృహించి దానిని భస్మము గావించి నెవించిన సర్వరోగ ములు 

నశించు ననియు వివరింప-బ యున్నది. తదనుకూలంబుగా నధునాతన 

రసాయనతంల్రవేత్త లభ్రకమును పరిశోధించి యందు మగ్న 

శె లీతము (Silicate of Magnesia), లోహము (1102) విశేవ 

ముగా గల వని సిద్దాంతము చేసియున్నారు. ఆయున్వేదమునందు 

వివరింపబడిన అ భృకస _త్వపాతనప, ప,కారము లీ కింద గొన్ని 

వివరింప6 బడును. ధాన్యా భ్రకంబును నీటి ప్ర బ్బలిరనముతో నయిదు 

మాటులు భావనచెేసి సిమ్గట నయిదుపుటంబు లిడిన భస్మంబగును, 

ఆభస్మంబును కొలిమిలోనుంచి యూందిన నిర్మలంటబె కిట్టరహీతమై 

భోహంబుతో సమంబుగానుంకు సక ముందుండి వెలువడును 

( ర సహృదయత ం, త్రము ). 

అ భృక పురకులను మెత్తగా( జూార్హము గావించి యాచూర్జ 

మును గంజి, అడవికందరసము, అరంటిగ డ్డర సము___వీనితో ( బ్ర ల్యేక 

ముగ నొకొ్క_క_దినము ఫావనవేసి యనంతరంబున నీయభ్యకఫు 
చూర్లంబులో నాలవపాలు టంకణము చిజబువేంపలు __ వీనిని గలీపీ 

hl పిమట మహీషీ ఫురీపుము( బెైఆ్రిశే పీడ )తోం గలిపి ఉండలుగా 
చేసీ ఎండంటెటి 

తుల్యం బగు స 'త్స్వంబు ప్రూూసలుపూసలుగా మాసయందు పడును, అట్ట 

పూసలను గ్రహించి మిత్రపంచకము (చేయ్యి తేనె గస్టిలమ్యు గురు 
వెందవిత్తులు, ను. తోం గలిపి మరల మాసయం దుంచి కొలి 
నిలో నూందిన నాపూస లన్నియు కంచువోలెం గరణి ఏకం బగును 

( ఆయుశర్వేద, పృ కాళము ). 

అ భ్రకద్రుతి: స ద్రుత యన 67 ఖననం వాం తలు షక్ 

యావి శేవ.ంబులచే శాళ్వతంబుగ పారదమువోలె దృవిభావమును జెంది 

యుండుట. రసాయనతేం తే ములలో బ బ్రతి గృంఢకారు(డును ప్రతి త 
ఖనిజపదార్థమునకును (దృవీకరణ పకి, కె యలను బెలిపి పియున్నా(డు. ఇట్టి 
దు తిని nhs ంభక రలు నిజముగా. జేయరయలీగిర? యనుస సండే / టీ గ్ర 
పహూము బాధించుచున్న ది, ఏలయన6గా రసరత్న్ససముచ్చయకారుండగు 

వాగ్భటుండు ఇట్టి ద్రుతిని జేయుటకై  యేకపరిశోధనలం జేసియు 
నందు 5 jE కానేరక ఇట్లు వచిం దియున్నా (డు ; 2 6 ర్తుతి 
(ముకి, యం శా(స్త్రములం దనంతేములుగ వివరిం ప ౦ంబడి ఊఉయూున్న్న వి, 

అయినను అట్టి ద దృవిీకరణసామర్ల ధ్ర కంబు పర మేళ్వేకునియను గృహంబు 

లేకున్న దుర్గ నీ అ భ్ క ద్ర తిప య్మాక్రి యలలాో నొకటి యీ క్రింద 
ప 

ధాన్య ట్రకయక అవిసియాసలరచముతో మర్దన చేని ఆ 

నో పటు నాలు. నోయిక్రన్వి స. 

నాయ 

పీమటు మూసయం దుంచి కొలిమిలో నూ.6చిన లోనా 

అభ్రక ము 

ఈపదార్లపుముద్ద నునిచి గోతిని పూడ్చి నెలదినక్రు లుంచినపిమ తీసిన 

త్ పొదరసమువలె శాశ్వత దృవిభావమును జెంది 

యుండును (ఆయుర్వేద, ప, కాళము ). 

కంబు 

ఆ శో కణములు యోగములు : భస్మరూప౦బుగ 6 బరా 
ర్న మింప6జేసిన య భృశంబుగాన్తి యట్టి ఛస్మముచే నిర్కెంపంబకిన 

యౌవుధంబుగాని నరములకు బలమును గలుగ6౦జేయును. వీర్య 

మును వన 6వంచును, పొాండురోగము, కామిల, మూత్ర,రో గ 

ములు గృవాణి, అతిసారము, పీ హోోదర ము, ఫురాణజ్వర ములు, 

క్షయ . వీనిని తొలగించును, ఇయ్యది | పృధానంబుగా వ్ర మెహ 

రోగంబున స్వకంత్రశ క్తి గలిగియున్న ది. ఇంతియకాక ఇతిర ఖనిజ 

పనా కా య చేకరోగములం బాపును, అట్టి మోగంబులలోC 

గొన్ని క్కి కింద నుదచాహారింప6బడును, 

జ్వరాళని రసము = కశుదెచేసిన పాదరసము, కుద్ధగంధక ము, 

సెంధవలవణము, శుద్ధిచేసి న వత్సనాఖి వీనిని ము గ్రహించి 

యీ మొత్త మునకు sam లోహభేస్య ము, లో హభస మునకు సమ 

ముగ న భక భస, ము గలిసి మొత్త ముగ ger ఖల్యములో 

వై చి వావిలియాకురసముతో బాగుగ మర్గన చేసి పిమట నందు పాడ 
గసమునకు సమముగ మిరియప్రచూర్హ మును గలిపి రెండుయవల 

(2 Grains) పృ ప మాకాంబుగ తీములపాకులర స సముతో నిచ్చిన సర్వ 

జ్వరములు నశించును, పీ పోదరము శ్రమించును (ఛి వజ్యరత్నా వళి), 

అర్జునా భక ము ; వేయి ప్రటంబులు నై చిన య భక భస్మ 

మును మద్దిపట్టకషాయములో చేడుదినములు భావనచేసి ఎండించి పిమట 
రెండు యవల సృమాణముగ నుపయోగించినగో హృ దో దోగమును 

శేమింపంజేయును. అతిసారము రకపితము అగ్ని మాంద్యము 
మన్నగు రోగముల నణంచును (రనేం దృసారస సళ నాచు) 

_గలితకుసారిరసము : '— శుద్ధి చెసి సిన రసము, శుద్ధిచేః సిన గంధకము, 
తా మ్రభస్తమ్ము లోహభస ము, కం ద్ధిచేసిన గుగ్గి జ ) చిత్రృయాలము, 
శిలాజిత్తు, కుద్ధిచేసిన వివముప్లీ విత్తులు, ,తి త్రీఫలములు బ్ ఇయ్యవి 
ఒకొ_క భాగము అ ఖ్ కభస్త ము త లు శానుగవిత్తులు 

నాలుగు ఫాగ ములు ఆ ఇటులు వీనిని ఖల్వములో.___ వెచి తే 
చేయి. వీనితో ప పృగ్యోకముగ నూటీ ఒక చేతిప్మా త్రయం దుంచి 
కర ర్ట పృమాణముగ న దారుణంబగు కుప్టురోగము శమించును. 
ఈయౌావుధంబును నేవించునఫ్రడు 90 అన్నము, పాలు, 
లేన, నెయ్యి, చక్కెర __ వీనినిమాత్ర, ము నేవింపవ'లెను, త్రీ 
సంయోగమును వర్షింపపలయును (భావ, ప చకాశయ్సు. 

అనుపానవివరణము = మజటియు న శ్ కభస ంబు అనుపాన 
ఛేదంబులచే నచేక రోగములను నశింప(జే యును, అ శ, కంబును పసుపు 
పిప్పళ్లు, లే — వీనిత్రో సేవించిన పృయేహాంబులను కరకకాయ్య 
బెల్లమ్సు ఏలకుల చక్కగ ___ వీనితో సేవించిన రక్తపి త్రమున్కు . 
ఏలకులు, వక్రత త నేలయు? సిరిక 9) చక్కెర్య ఆవుపాలు నితో 



అభ్రముత 

గలీపి నేవించిన మూత తక En చును, పిప్పళ్లు, లేనె ___ వీనిత్రో సే సెనిం 

చిన నచీరంబును, ఆవుపాలు, చేలగమ కి __ వీనితో సేవించిన దౌర్భ 
ల్యమును, నల్ల జీడివిత్తులతో నేవించిన మూలరోగంబును శమింప( 
జేయును. ఇట్లు అనుపాసభేవంబుచే నీక రోగంబులను సమింప౦జేయు 
టయీకాక శరీరమందలి ముడిమిని తొలంఏంచి దీర్ధాయుసు స్సు నొసం 
గును! (యోగకళ్నా కరము). 

(గం. దూ, | 

ల క జడి అ ఛ్ర మువు ఇంద్రుునివాహన మెన ఐరావత నున 

యేనుగు ఫౌర్య, 

ఆము టి — ఇటగిదేశమం దొకవిధ మెన ఫీచేళ్లు చేయు 

టకె పేరు వడసీనకుటుం బము, ఆండ్రియా నికాలో (౧౫౩౦ _ 
౧౬౧౧) అను సోదరు లిద్దజు ఈ కుటుంబమునకు మూలపురుషులు. 
శ్ త్తవిధముగ ఫీడీళ్లు చేసి మిగుల ఖాత గాంచిర ఈ వంశము 

టో వంశపరంపరగ నీవిద్య య ఖీవృద్ధియయ్యెను. ఆం,డి శా యాకొడు 

కులు ఆంటోనీయో ( ౧౫౫౦-౧౬౩౫), రొల్యామో (MMe - 

౧౬౩౦) అనువారు తేం్మడికంకు నెక్కువ రమ్యముగం జేయ! 
దొడగిరి. వీరివే నిర్మి 0 ప(బడకిన ఫీడిళ్ల కు ని ప్పటికి రు 3,000 

మొదలు రు, ర్య౫4[00 లు వెల వచ్చును, గిరొల్యా మోకుమారుందు 

నికోలో (౧౫౯౬ - ౧౬౮౮) అనువా( డీ కుటుంబములో మిక్కి లి 

పృఖ్యాతిని జెందెనవాఃడు. గఇతండు “గ్రాండ్ అమటిి అన్న 

పేరుతో. గ్ర త్తఫీడీలు నిర్మించెను. ఆకార సౌవ్హవమందున్సు లావ 
ఇ్యమునందును పనితే నప్రుయబరి ఛార్హతేయందును, మధు పృతిధ్వను 

లీనుటయందును ఈజం, తృ్కములను మించినవి లే వని చెప్పెదరు, వీని 

కిప్పుడు ర, 400 మొదలు రు ౬౦౦0౦0 వజుకు చెల వచ్చును, 

అమడియన్ 
(ఆొన్చులోని అనారు నంతయు 5 ధిపతు లయిరి, వారిలో 

ముఖ్యముగ( "బేరొందినవారు ముగ్గుకు: (౧) ౫-వ అమడియస్ 

(౧౨౪౯-౧౩౨౩ ౩. ఇతనికి ఘనుడు ( The Great) అని 

౧౨౮౫ లో. (బి, ఛభుత్విమునకళు వచ్చెను. య కటలా, జూల 

కాలము గడపెను, వోడ్చునకు ముట్రడివేసీన తురుష్కుల నోడించి 
వారు లేచివెళ్లునట్లు చేసెను (౧౩౧౫); తన సంస్థానమును విస్థ 
రింపంజేససెను. (౨) ౬-వ అమడియస్ (౧౩౪౮౨-౧౩౮౩ ) ౧౩౪ 

లో ఫ్రెంచివారి నోడించెను. వారీతో సంధి చేసికొని యదివజకు 
సెవాయ్సంస్థా నాధిప తులకు లే వని వియన్నా రాజపుత్రులు పేచీలు 
పెట్టుచున్న యధికారము లన్నిటిని పేచీలు లేకండునట్లు సంపా 
దించెను. ఇటలీబేశమండలి ఆల్ ప్ఫుపర్వతములవై ఫు తనరాజ్యమును 
ప 

— ౧. ఈ పేరుగల రాజులు తొిమండు 
=) 

1. అ శో క మును ఆం గ్లేయవె వైద్యులు డపమోగింపరు. 

సరు 3 

౨౩౭ 

అభివృద్ది చే సెను, ఆత 6డు చిన్నసంస్థా నాధీకుం డోనను మికి,_ లీ ఖల 
వంతు డగుటచే యూరో పులోని గొప్ప గొప్పరాజు లాతని న్నే హ 
మును సాయమును గోరుచుండిరి. ఆతం డొక్కాండే తుక్కీ_ దేశము 

మోందికి ధ్వర్శయుదమున కై దండెత్తిపోయివచ్చెను. పద శమం డైన 
గీతరాజాను 8 సింహో పనా నీ సీను. జేసెను. ఇటలీ దేశమందు 1 2 

గ వచ్చినను ఈతనిని మధ్యనర్థిగం గదగొనరుండి. 
ఏజియన్ స సము ద్రమందలీ బెునసెడాస్ అనుదీవినిగులిం చి వినీషి. 

జనులుక్కు జినో వాజనులును చాలకాలమువటకును బో రాడి తుదకు 
దానిని ఈతని కిచ్చిరి నేపిల్చునకు€ బోయి మే 

ములలో గెల్చి ౧౩౨౫౮౨ *”ో నొకయింట వ్యాధి తగిలి. చచ్చెను, (3 గ 

౮-వ అమడియస్ ( ౧౩౯౧-౧౪౫౧). ౧౪౧౬ లో స్వతం డు 
డని క క, వ ర్రివలన నధి కారము నొం'జెను ఇత (కు జ్యూక్ 
అన్న బరువమును చ క్కవ_ర్దినలనC బడ సెము, మో 

సంస్థా నాధీకులకు “కాంటు? అన్న చిన్న'బికుడమే యుండెను, 
ర్ సెలీ ప్రాంతమును గలను. జనెవాయిస్ ప్రా ౦తమును గొను, 

ఇత (డు 

అంతేకుంబూర్వ 

టం 'సంపాదించెను, చుట్టుపట్టుల నున్న రాజ్య 
ములయందలి, ప ఈ 

నీతు క స కేవిధమెనబాధయు లేకుండ రకీంచెను, నలువది 
మూండుసంవత్సరములు రాజ్యము చేసి కుమారునకు రాజ్య మిచ్చి 
సన్న ్యసించి పరిపషయ్లె యనున్నా కృేమమునందు నివాసము చేసెను. 

౧౪౩౯ లో నీతనిని పోపుగ న స్తవ శంకరాభార్యునిగ ) నెన్ను 
కొనిరి, శ్రూన్సు ఇంగ్లండు స్పెయిక్కా జర నీ లాం బార్జి దజేళముల. 

వా రీతనిని అచార్యునిగ నొప్పుకొనిరి. కల? ప 

చెనీష్షియాలాోనివా రొప్ప లేదు. తోొమిదిస సంవత్సర ములతరు నాత నీకే. 

'జాయధికారమును వదలుకొని (౧౪౪౯) మరల. దనయాశృేమము 

నకుం బోయెను, ౧౮౫౦ లో జినీవాలో మృతుండయ్యెను, 

(ప్రజలు పరచ క ,ములవలన మిక్కిలి చాధపడుచుండం గా 

౨. (( స్పెయినురా జు) ఇటలీ దేశము 

నకు రా జయిన విక్టర్ ఇమాన్యుఅల్  అనువానికెండవకుమారు(డు, 

౧౮౭౦ లో స్పెయినుబేశమునకు రాజుగ చెన్న బడెను, 

యచ్చటె ప, జలక్రు 'నాతనికిని బడజనందున ౧౮౭౩ లో రాజ్యమును 

కాని 

వదలుకొనవలసీనవా6 డాయను,. ౧౮౯౦ లో మృతు. డయ్యెను. 

అనుడిీ యో గియోవనీ ఆంటోనియో (౧౪౦౮౭ - 

పేరొందిన శిల్పి వి గృహనిర్మాత 

నేనాధిపతియు నగు బార్ టో 

౧4౨౩) --- ఇటలీ దేశజుండు. 

ఇతనిపనులలో, వెనీసువాండును 

లోమి౫మో కొల్లి యోని యానువాని వి గృహమును దానికి, కిందను (నిని 

జేయంబడిన చెక్క_డప్రుబనియు నా కాలమందలి యరిశ్రే ,వ్వపుంబను 
ర య సస స సా 

ఎపి వర్గీ ౦ప6బడినమందులలో నచేకములయందు ఆ (ఖభ్రక మగాక ఇతరపదార్థ 
ములు చేరయుండుటచేతి,. ఆ మందులగుణము తేక, న పదార్థముల సణము లేకాని అభ EN ఖు. కాదని, ఆంగ్లేయవై వైద్యు లేకు 

(కొ, వేం. లు)' 



౨౩౮ 

లలో నొక్క__టి యనియెవరు, మిలన్ పట్టణమండలి దేవాలయములో ( 

“హావ నితిందు కొంతపని చెసెనయు! 

తో 
అమరకంటకము పన్న సెంట్రల్ ఇంపీయాలో 

చ రజ ౧ ర్ $3 నున్న రీచా తందాన మధ్య బాంతమందబి బిలాస్ పూరుజిల్లాకును 

పగిలియున్నవై పున మైక లసగ్టకము పి నున్న చిన్నప ల, ఇదె నర్మదా 

నది పుట్టినస్థలము. కావున మేశ్రునుగ -నెంచంబడును. ఇది 3౩000 

ఆఅడుగులయెనణున నున్నది, చుటుపటులంబదిచే, త,ములు గలవు, వానిలో 
రి 6౬ 6 లీ 

నర్మ్శచద ఫుట్టినచోటును, యనుజలపతనమును ఫీముని 

యడుగులును, సోన్ ముండ యనునవియును చూడందగినవి, ఇచ్చట 

వానిలో సర డాచేవి గుడీయు( 

కపిలధార 

పురాతన దేవాలయములును గలవు. 

గలదు, 

అవమురక ము ఎఎ ఈ అవమరకము ” అనుపదము అమరు 

ఛాతువుమో6దల బుట్టిన భానార్థకకృదంఠ ము. అమరు అనయా 

కుదురు, సస్యదిళపడు ఒప్పు, ద్దపడు అని wi కావున అమర 

. కము అను భాబార్థక పదమునకు, "కుదుర్చుట, పొందిక పడుట్క ఒప్పు 

దల సిదపడుట ba అర్థ మగుచున్నడి, దీనింబట్టి అమరకము అను 

పదము భూ సా్యమికిని కర్డ్ క్రునకును తత్సలవివయమున చేసికొనంబడు 

చీర్పాటునకు రూఢకు చేయబడినప్పుడు 

డీయవలసీన ఫలభాగమునుగుటించి యీర్చ్పజుచుకొ నంబడిన జఒప్పుదల 

యనియు కుదురుపా టనియు గ (గృహింపవలసియాన్నది, అయినను, 

అమగకపదము భూవివయమునం ది రూఢమయు గాని యితరవ్యనహార 

ములయంవలిపొండికను జెప్ప దని చెప్పుటకు వలనుపడదు. ఈ అమ 

రకపదమునకు మాటుగా నీయరమునంబదే పొందిక కుదురు అతుకు 

బడి అనుపడములుకూడ వాడుకలో నున్నవి. ఈపదములుభు అమరక 

పదమువలెసే భూవిసయక మగరూథ్యర్థ ము సే చెప్పుచున్నవి. ఈపద 

ములయర్థ మం దే లీజు, 'లెట్టింగు 'రెంటింగు (Lease, letting, 

renting ) అనునాంగోయపదములును, ఇజారెౌ, సర్భాత్ , ఖరాయ్, 

_పట్టాదరీ మొదలగు హీంమాసా నీపదములును వాడుకలో నున్న వి. 

కాని అనురకము కుదురు అకుకుబడిపదములవలె. భూవిమయక మైన 

యాథ్యర్త మునే. యిచ్చుచుండా పె పెమూండింగ్నీ హుజదములును గృహోదిక ము 

లద్దె కిద్చుట మొద లె నయర ములయంగు ౮సాడ వాడ(బశుచున్న వి. 

ఈ యర్భమునందు _ వినియోగింపంబ డుచున్న హీందూసానీపదములు 

గూడ 'నిట్టింశాలార్థను నిచ్చు టే కాక భూవివయమునం దుపయో 

మజీయు, 

భూవిపయమునందు రూఢములె 

సాధారణముగా వ్యవహరింప(బడుచున్నను చెట్లు, తోంటలు, దుకాణ 

గించినప్పు WT దెల్ఫ్పు చుండును, 

అవముగకము  మొదలయినపదములు 

ములు సంతేల్బు _గామముల్ఫు, అడవులు పూదలగు వానియంను( 

గూడ వాడింబడుచున్న ని, కాబట్టి ఈపదము Waele చేసీ 

నప్పుడు యజమానునకున్తు ఫలపటుచునుత్తదారునకును  జరగు 
క ఆర ప పట పః 

భూన్యూదుల 'ఫల్మ గృహణవివయ మగుచేర్పాటును “దెల్బును, 

అమరకంటకము-_ 

భూ స్వామికి కర రు 

అమరక ము 

కాంబట్లి, అమరకమువివషయమున చర్చించునప్పుడు భూమ్యాదు 
లు థీ 

లకును నానియందు హాక్కు_గల యజకూనులకును గలసం బంధమును 

గుజేంచియ్బు, అట్టియ జమానులకును, ఫలపణుచుగు త్తదారులకును గల 

కన పా! అట్టి ఫలపటుచుగు త్త దారులకునుు భూమ్యా 

దులకునుగల సంబంధమును యు విమర్శింపవలసియున్న ది. 

(పృస్తుతేము, అమరకమువిహయమున వాయునప్పుడు ముందు భూమి 

విషయము చర్చింతము, భూస్వామి, భూ సాషమివలన భూమిని అమర 

కము పొందువాండు ఆభూమిని నేద్యము నేయువాడు అను ఈముగ్గు 

రకును భూమితి సంబంధము గలదు. ఈముగ్గుగకును భూమితోరల 

సాషమ్యము ముస్గర యందు గాని, సతత యొకు. ని 

యందు6గాని యుండవచ్చును ; అనగా భూమియందు హక్కు_గల 

భూస్వామియే ఇతరుల కాభూమి నమరకము సేయక స్వయముగా 

చేర్పణీది కాని సేవ్యము శ చేసీ ఫల మనుభవింప 

వచ్చును. లేదా, భొస్వామికి నొంత (స్కతిఫల మిచ్చు పద్ధతిమి 6ద 

భూమిని అమకకము పొందినవాంటే ఖ్ స్వయముగాంగాని కూలి 

పనివాం డ్రను నియమించకాని సేద్యము చేసి భూస్వామి కీయ 67 

మిగిలినఫల మంతయు ననుభవింపనచ్చును. అట్లు కానియడల న ట్లమ 

రకము పొందినవాడు మరల కొంతలాభము తేనకుం జెందుపదతిమో6ద 

నింకొకని కమరకము సేయవచ్చును. ఇ ట్లీముసగ్తరకును భూమివివయ 

మున జరగునేర్వాటు అమరకము. ఈ అమరకము పరస్పరము 

నమ్మక ముమో (ద మూజావానీగాయగాని, లిఖితరూపకముగాంగాని జరగు 

చుండును, లిఖితరూసకముగా జరగినప్పుడు భూస్వామి తనభూముని 

గాని; కూలిపనివాండృ 

గుత్త దారున కి చ్చుపద్ధతు లన్నియు వ్రాయంబడుప తృమునకు 

కవులు 'సనదు, పట్టా అనియు, గుత్తదారు పె పెపద్దతులకు. దన 

అం కదపొ, 

పేరులు గలవు, ఈ పదములు 

ఈపదములరూఢ్యర్థము నిచ్చు సంస్కృతే 

పదములు గాని ఆం ధృ చేళ్యపదములు గాని లేవు. పత్ర మను 

సంస్క్ఫతేపదమున్కు కమ్మ యనుతెలుగపదమును, లిఖత సామాన్య 

మును చెలుప్రపదములు గాని కవులు మొడలయిన వానివలె వి శేప వాచ 

కములు కావు. అటి రూథ్యర్థమును చలు ప్రవి కేన వాచక పదములు 

కావలసినప్పుడు ea bri త్ర _త్తద్వాచకపడములతో య 

గూర్చి విశేసారములయం దుపయో,+గించుకొనవలయును. భూమి 

యొక్క హక్కు. వివయమును. జర్చించుటకు ముందు, భూమి ఎవరిది, 

పటునంటిద్కి ఎట్లు చెంద(బశనది అనువివయములు చర్చింపవలయును, 

ఛూమియొక్క_హ క్క_ంతయు నాభూమిగల “ramen 

బరిపొలీంచురాజా దగునా కాదా అనువిషయము విమర్శనీయ ము. 

భూపతి యనుపదమువలన రాజునకు దనరా వ్ల మునందున్న భూమి 
కంతేకును సంపూూర్ల మెన వాక్కు. కల దని యోజింపందగువిలు లేదు, 

నరపతి యనుపద మున్నను, ఆపదమువలన రాజునకు బృజలయందు 

యంగీకారమును నూచించుచు నానీ యిచ్చుష లే 

కబోలియత్ , నుచ్చిలిక యనియు 

హిందూస్తానీపదములు, 



అవమురకము 

సంపూర్ణ మెనహాక్ళు_ ేనివిధముననే భూపతి యనుపదమువలన 

జానే భూమియందు సంపూర్ణ మైనహక్కు_ లే దని శాస్త్రజ్ఞుల 

యభిప్రాయము. రాజునకున్న నరపతిపదమునలన తనరా ష్ట్ర పజల 

యోగశ్నేమములు కాపాడినందులకు (6 టె, న 

లయినప పన్నులు ప్ర ప జలవలననుం డి ర్స్ హీంచుట కధికారము వచ్చినట్టు 

గనే భూప త యు గర్భ కుల a Pd కాపాడినందులకుC 
(బ్రతిఫలము గా భూమియొక్క ఫలసాయములోం గొంత భాగము 
పుచ్చుకొనుటకుమూ త్ర మే హక్కు. గలదు. కాని భూమియందు సర్వ 

స్వాతం త్యేములు గలహక్కు_ రాజున కున్నట్లు సిద్దాంతము చేయు 

టకు విలు లేదు, రాజునకు భూమియందు6గాని, యితర వ్యవహారముల 

యందు( 

బ,తిఫలముగా 

గాని పన్ను పుచ్చుకొనుబకుమూ త్మ ము హా క్క్కూ న్నట్లు 

| LON పంచాళద్యాగ ఆదేమో క పశుహీరణ్యయోః, 

ధాన్యాచా మస్ట్రమో భాగష్టస్టో ద్వాదశ ఏవవా, 

ఆదదితాథ వడ్భాగం చద్రుకూళ్ళ మధుసర్చి హామ్, 

గంధాె హధిరసా నాం-చ ఫున్సమూలఫలస్య చ, 

ప తేశాక తృళా నాం చ చర్మ కం నె దళస్యచ, 

ల వయ 09 మృ [యానాం చ భాండా నాం సర్భస్య్యాశ మయస్య చ,” 

—మనుస్మ తి. 

అనలగా రాజు గ్ర నక నా న నటన ఆకు తను హత కను 

శ్ర ఫ ం శానుకు. (బ్రతిఫలముగా6 గయ వి క్కయాదులవలన వచ్చినలాభము 

వలననుండి పన్ను ఫుచ్చుకొనవలయు నని మనుస్టృతియందు6 జెప్పం 

బడియున్నది. పశు పీరణ్యమయు లవివ యము స “నే(బదియవవం శును, 

పండించిన ధాన్యాదిక మునం దాజవవంతు గాని యెనిమిదివవంతు 

గాని పం డ్రైెండవవంతు గాని పన్నును చెట్టు, రాళ్లు 

చేయ్యి పరిమళ ద దృవ్యములు, ఓవధులు, రసములు _ వీరి కయవి కృయ 

ములవలన వచ్చినలాభములో నాజవవంతు పన్నును, జ గడ్డ 

కూతలు చర ములు, దళములుమట్రకండలు, రాతివస్తువులు - విని 

కయవి క్ర, మములవలన వచ్చినలాభములో నాటివవంతుపన్నును 

తేనా 

రాజు (గృహీంపవలయు నని మనుస స్మృతియందు నుడువ(బకి యున్న ది. 

మటియా నినా కా నా రాజు గృహింపందగిన 

పన్ను విషయమున 

సృస్తుతాంశేమున కనవసరము లగుటచే నిందు వి స్థరింపలేదు. భూమి 

వివయమున కర్ణ కుండు పండించినపంటలో నాజవవంతు గాని 

మెనిమినవవం తు గాని, పండై, ండవవంతు గాని రాజు పుచ్చుకొన(దన 

నని మనువు (౭ - ౧౩౦) ) చెప్పియున్నాండు.. 

సృృతికారులు (వా సియున్నారు. కాని అవి 

మణియు భూమి నెక్కువగా (క్క క్త యవిక, కయ మాచరించినట్లు., 

గాన్ని కర్ష కని, పాజఅందోలి. ర "జా ఫర్యుకొనినట్లు గాని పూర్వ గృంథ |. 

మలయంయుం గాన్చింపదు. కాని స. శనభ్గూపిః కుదువ. 

౨౨౫౯ 

పెట్టుకొనుటకున్కు నికరులకు చాన మిచ్చుటకు నధికారము కలిగి 
యున్నట్లు నిదర్శ్ననములు _ లేకపోలేదు, నేద్యము సేసిక్రానుటకు( 

గావలసినంత భూమి యున్న ంచువలనను, భూమి కావలయు నని 

యాసీంచువారు లేకపోవుటచేతను, భూమికి విరళముగ ర్రయలిక 

యాదిక మాచరించుట కవకాశము లేకపోయియుండవచ్చును. రాజు 

స్వయముగా. గాని కూలివాం డు చేర్చజేచి కాని స్వలాభముకొఅకు 

భూమిని నేద్యము చేయువాడు కాకపోవుటవలనన్వు సేద్యము చేయా 

బకినభూమియొక్క_ 'ఫలములోం గొంత భాగమును (గృహించుటకో 

మ్యాత్స వు యంగీకరిం చియుండుు చేత ను, సేద్య గాం డృ, డను దొలః 

గించి ries రాజు స్వీకరించుట కవకాశము alee వని. 

చెప్పినను జెప ఏనచ్చును, దీనిం బట్టి చూడంగా నేద్యము గావింప( 

బడు భూమియందు రాజునకు సర్వస్వతం తౌా,ధి కారము లేనట్లు 

తోంచుచున్నది. 

పూర్యమామాంస 

రాజునకు తన రాజ్యమందలిభూమిమోందం గాంతహక్కు_ కల 

దనుటకు సందేహము లేదు, ' కాని ఆహక్కు_ ఎటువంటిది? 6 శెతును 
భూమియందుండి తో 'లంగించునట్రె హక్కు గలదా? లేక లే తునొద్ద 

నుండి సీస్తుమ్మాత్సము వనూలుచేయుహక్కు_ కలదా *? యన్న వినయ 

ముశుగుణిం చి పూర్యమామాంసలో జై మిన్యాచొార్యులవారు మౌమాం౦ 

wep ఫూర్యమామాంసయందు ( అధ్యా. ౬, పాద ౭, 

3౨) “భూమి ఒక్క. రాజుసా శే కాదు, ప్రజ లందటికును 

Meee హక్కూ_ గలదు) అని చెప్ప(బడినది, మాధవాచార్యులవారు 
జ క రాజు త నరాజ్యము నంతయు దానముగా నొసంగినను (ప జలక్షేత్క 

ములు, ఇండ్లు మొదలగునవి చానమునందు చెర వనియు, వానియం దు 

రాకానటు స్వామ్యుము. లే దనియు మిమాంసించియు నా రు, | 

ఇచేనినుయమునుగుజేంచి న ను డెన నీల 

కంఠుం డిట్లు వః సెను ; క 

“ కతి యులకు జయమువలన నాత్తు వచ్చు నని వెప్పంబడినది, 

జయింప(బపిన రాజునకు "సేసె గృహా క్షేత్ర, ద చృవ్యములయందు స్వత్వ 

ముండెనో యాయా గనృహమేత్తదు 

నకు స్వక్వము 7 గలుగును. జయింపంబడినరాజునకు సిస్తు వనూలుచేయు. 

నధికారముమా త్ర మేభూముల. నుందు నుండునో వానియందు. జయిం 

చినవానికి కుం కలుగును, స్వత్వము కలుగదు. ౧ కావుననే ' 

సార్యచోము(డు సంపూర్ణ పృథ్వియా, మాండలీకుడు మండలమును 

నిచ్చుటకు వీలు' లే దని ఫపూర్వమిమాంసయొక్క_ వస్ట్థాధ్యాయము 

నందు జెప్పంబకినది. భూమిమోంది ఆయా గ్రామే తే (త్రీములస్వత్వము, 

ఆ చయూభూ ములు దున్ను వారిది. ని. కర గృవాణాధికార ము 

మొత్రిము గలదు. కావున, నిటీవలి పారిభాషిక డే త్ర చానాదుల 

యందు భూ దానము. సిద్దింపదు శెసలము వృ శ్రికల్బనరునూ త్రము 

న మలల రదు” జయిం-చినరాబా 

సిదించును, మిని వారియొద్దనుండి కొస్స్న గృహతే We సిద్ధించును. భూమిని ధున్ను మగు 



౨౪౦ 

యందు స్వత్వము తప్పక యుండును, కావున నచ్చట భూ దా*నఫలము 

కోడం గలుగును, 1 

ఇట్లు బ్రా పాచినస సతికారులమతే మున రాజునకు భూమియందు 

మేల్ వరం (సి టా. చేసికాను) హక్కుమ్మాత్సే మున్నట్టును, 

డవరం (జిరాయితి హక్కు లేనట్టును స్పష్టము, 

భూమియొక్క హ క్కె_వరిది? ఈ హ క్క_"ట్రేర్పడినది * గ స 

విధముగా రాజువలన నంగీకరింపబడినది* అనువిషయము లీ 

జర్సిం పవ లెను. 

మనుష్యా లనాగరకులె యడవులయందు సంచరించుచు 

పండ్లు, దుంపలు, అకులు, తొము వేంటటాడి చంపినమృగములు 

మొవలగువానివలన జీవించుచు6 గాలము గడపినంతవజకు భూమిని 

సేద్యము చేయుట తటస్థం ంపలేదు. తరువాత 6 బకువులను, మేకలను 

బంచుకొని వానివలన జీవనము చేయుచు నొక, బేశముననుండి 

యింకొక ప పృ దేశమునకు బోవుచు6 గవపుదున్నయవ్థ 

యఎదుం దమకు. దోంచినస్థ౧మం దను వై నయెడల నేద్యము చేసి 

ధాన్యాదికమును బండించుకొని తవు కుటుంబపోపుణము చేసికొను చు 

దమ కిష్ట్టము నచ్చినప్పుడు మజీయొక ప, చేశమునకుం బోయి యచ్చట 

సేద్యము. చేస ధా న్యానులను పండిం చుకొను దు నిలుకడ లేక తిరుగు 

ల 

చున్నయవస్థ యందు వునుహ్యువకు భూమియందు సూ క్కేర్చజుచు 

కొను ప కనుక సరా త ను భూమియందు 

స్వామ్య ముండో(జాొలదు. తరువాతే నిలుకడ గలిగి మనున్యకుటుంబ 

ములు కొన్ని గాం జేరికాని ఒకొ_క్కు_టి గాంగాని యొక్క ప్ర, దేశము 

నందు సిర పడియుండ(గ లిగెినప్పుడు నిలుక డగా. దాము నివసించినదాని 

'సమిాపమునందు సేద్య మేర్పజిచుకొన్న ప్పుడు మనుషహ్యునకు భూమి 

యందు హక్రష్క్కగలుగుటయు, భూమి యా స్ర్తి యగుటయు కట ధనం, 

ఆయవసయందు. బ్రతికటుంబమువారు చే ా కుంట నొక్కా 

ప్రదేశమే నేద్యము నేయుటయు6 జిరకాలానుళవను గలీగియుండు 

టయ్ము చానింబట్టి స్వతం _తాధికారము  గలిగియుండుటయు దట 

స్టించినది. అకాలమందు మనుష్యులకు సేద్య మే ముఖ్య జీవ నాధారముగ 

నుండియుండుటం ఒట్టి వారికి భూమియం దత్యాదర ఇద్భప్టియు, 

నాశయు6 గలుగుట సంభవించినది. ఆర్యులు గుథమమున హిందూదేశ 

మునకు వచ్చినప్పుడు నేద్యము చేయువారుగనే యుండిరి. బుగ్వేద 

' మందును, అభరవేదమందును భూమి నినుపక జ్రుగల నాంగలితో 

దున్ని విత్తులు చల్లి యవవాన్యమును ఎం ంచినట్టు ెప్పంబడియున్న ది, 

(తన్వి భూమికి నీలెక్కిం 

చుకొనుసాధనము వారికి. చెలిసి సియున్న క్లే చెప్పంబడియున్నది. 

మచయు నాశెండువేదములయందును వ్యవసాయ ము నకు సంబంధించిన 

_వస్తుపు లుపమానములుగా వాడుచుండుటచే వారికి నేద్యనుం దధిక 

గారవము గలిగియాన్నట్లు స్పష్ట మగుచున్నది. మటియు నాసమ 

ఆకాలమునందు౯ జొన్న చిన్నపిల్ల కాల్వలు 

1. వ్యవహార నుయూఖమ్ము ఫార్ పుశేకార్చ్క బొంబాయి (౧౮౧౫), ౪ం-వ పుట, 

గమోజింపవలసి యున్న ది. శ తప్ప 

ఛూమివివయమున దానిఫలసాయములో. 

ఆనురక ము 

యమం దన్ని జాతులవారును నేద్యము కేయుటయే గౌరవ మయిన 

వృ లిగా. బరిగణించుచుండిరి, దకీణహిందచూస్తానమం డార్యులు 

చ్రృువేశించి తమ నాగరకతను ప్రృచురపజచిరి, ఆర్యులు కృషివ్యావా 

పీ ముఖా ఖాస్వధార ముగా నున్నవా రని చెప్పుటకు సందేహము లేదు. 

మనుస ృతియందు నేద్యము చెయంబడినభూమివలన గలీగిన ఫలము లో 6 

వొంత భాగము తీసికొనుటకు రాజున కధికారము గల దని చెప్పబడిన 

వాక్యములను, అంతకు బూర్వము వ్యవహా రాచర ఇమం దున్న వని 

మనువే చెప్పియున్నమాటలం బట్టి మనము గృహించ్చి, 

మ నాదెసిద్ధ మనియు, పురాణాధారములం బట్టి యోజింపంగాం బృగు 

చక్రవర్తి రి కాలము ననుండి వచ్చిన దనియు డల(పవలయును, తరువాత 

గౌతముడు ( గౌతమస తి ౧౦-౩౯) విజ్ఞా నేశ్వరుండు (మిళతా 

క్షర, 3-౧-౩౨ Yj ప్రమి తోదయు(డు (౧- -౧౩౨౫౨) మొదలగు 

వారును, సరస్వతీ విలాసమందు సు (See) కేవలసం గృసణమును? 

సనుభవమునుమా త్ర మే భూమియందును నీటియందును తృకళొదుల 

యంగును నవంబచెజుకు _ మొదలసనితేరవస్తువులయందును మనుజున 

కధికారము కలుగుటకు గారణాయు లని చెప్పిరి. 

తడాచార 

మహమ్మదీయుల కాలము 

ఇక మహమదీయుల కాలములో మహమ్హదీయశాస్ర్రై పద్ధతి 

ననుసరించి భూమియందు మనుష్యున శెట్టయధికార మున్నదో 

వ ర్రకు( జైన మహమ్తును వీ దాయా 

యను గృంగమంగు (ఈం, ౧౨౯) pede ఆ యా! నేడ్యము 

చేసీనవాండు నానికి యజమానుం డసను అని చెప్పెను. కాని దీని*పె 

భామ్యు ము _వ్యాసినయాతనిశిమ్యు. డగు అబూహనీసా అనువానిమతీ ము 

ననుసరించి నేద్య గానికి భూమియందు సంపూర్లాధి కారము గలుగుటకు 

జేశాధికారిసముతీ మవసర మని తెలియును. కాని అతనిశిష్యు లగు 

ఆబూయరా సిక్ , ఇమాంమసామ్మదు అనునారిమతములం బట్టి నేద్యము 

చేయంబడక యనాదిగ బంజరుగాం గాని అటవీ ప్ర దేశము గా6 గాని 

యున్న ప్ర, జేశములందుం బృగమమున నేద్యము వేసీనవానికి హక్కు 

భుక్తమును గల వని కనిపించుచున్నది (ర-ర% ౧౨౮). విని నన్నిం. 

టినిబట్లి యోజించి మునుముందు భూమిని నేద్యము చేసి ఫలపృదాయి 

నొనర్సినవానిశే భూమియందు. న్యాయ్య మెన హక్కు గల దని 

నిశ్చయింపవలసియు న్నది. కాంబట్టి రాజునకు నేద్యము చేయబడిన 

గొంత భాగమున్యూత్ఫ మే 

ఫ్రుచ్చుకొ నుట కధికారము గల దని స్పష్ట మగుచున్నది. 

నిగా నె 

మనాం౦దిస.తూలు 
న 
మనుస తియందు రాజాన కాజవఫాగము గాని యెనిమిదవ 

భాగముగాని పం డ్రైండవభాగము గాని గృహించుట కధికారము 

గల దనియు (2౭-౧౩౦) లహాన్హోద రై నములు కటస్టించినపుడు 

నాలవభాగము పుచ్చుకొనవలయు ననియు. జెప్పంబడియున్నది. 



అమరకము 
(౧౦-౧౧౮), మటియు యాజ్వ జ్ఞై వల్కు్య్యండు 

(౧-౫-33౪, 42), ఆప 

' వష భాగమును 

ఇర భాగమును గాతము(డు 

దశమభాగమును గాన్సి అస్థ మభాగమును Ea ప్ప భాగమును గాని 

(౧౦-౫-౨౦), బోధాయన (౧-౧౦-౧౮-౧) నారద (౧౮-౫-౪౮; 

విస్తువులు ( ౩-౫-౨౨) వస్థాఫాగమును ఫుచ్చుకొనుట కధికారము 

గల దని ధర్మ శాస్త్రయఘలయందు చ్రాసీయుంచిరి. మణియు మను 

'సృృతియం దయేస్టితియం దెట్లు ల భాగ్య గృహణమం దధి 

కారము గలదో, ఎట్టియవసరములయం 

_ బుచ్చుకొనుట కధికారము గలద్యో ఎట్టిసమయములయం దేభాగమును 

బుచ్చుకొనక యూారకుండవలయునో, 

శికవిధిగా పన్ను వనూలు - చేయుటకు రాజున కధికారము గలదో 

సవి_పరముగా జెప్పంబడివది ౧౦). భూమి 

పన్ను వివయమున నింతే 'సవి స్పరముగా( జెస్ప(బడోనను హీందూ 

ధర్శళా(స్ర్రమలయం 'చెక్కు_డను సేద్య గానివలననుండి భూమిని తీసీ 

కొనుటకు. గాని యట్రిభూమిని మటియొకని  కిచ్చుటకుం గాని 

రాజున కధికార మున్నట్లు చెప్పబడియుండ లేదు. కాని మహమ 

దీయరాజులపరిపాలనకాలమందు ప న్నీయని ఛూస్వాములయొద్దనుండి 

భూమిని దీసికొని మజీయొకని కిచ్చుస్వాతం త, గ్రిపద్ధతి యేర్చడినది. 

మహమదియులపరిపాల నకాలములో భూమి పెని ప న్నెక్కువ నేయ. 

బడీనకారణమున భూస్వాములు భూములను వదలి పెట్టుటయా, నట్టు 

విడుదల చేయంబడకినభూములను దమపన్ను కొ అకు మహమ్షదీయరాజు 

లీతరులకు సేద్యమునిమిత్త మిచ్చుటయుం 'దటన్టించుచువచ్చి నడి. 

కాని హీందూధర్య శాస్త్రమయుం బటి పన్నుకొజుకు రాజు భూమిని 

జప్తు చేసీ యితరుల క ముటు గాని సిస్తున కముట గాని వాడుకలో 

నున్న ప్రైళభ్రాడను was 

_స్టంబుC 

దింతేకంశు నెక్కు_వగా( 

(అ. ౭, ర 

ఇటీవలి ధర ర్యశాప్రుటీ కాశారులు 

 పయిని త్ర్రాసీనవివాయముంబట్టి పాందూధర రశా స్త్రములయం 

చెచ్చటను రాజునకు భూమియందు 'సంపూర నృ స్వత ౦, త్రా తాధికార 

మెన్న (డును గలిగియుండలే దనియు, నట్లి యధికార మేరోజును 

చెలాయించియుండ లే దనియు స్పష్ట మగుచున్నది. సని తెల్పిన 

జైమినిమతేము ననుసరించియు రాజునకు భూమియందు 'సర్వాధి 

waren లేన్ల కన్చించుచున్నది. కాని జగన్నాథతర్క_ పంచా 

ననుండుమా (త్రము  శీన్నా ఖ్ ప్రాయము నిచ్చియున్నా (డు. ౧౭౭౩ -వ 

సంవత్సం ముసంద సర్ విలియమ్ దోన్సు ఆను నాతC( డతని నడుగగా 

జునకు సర్వస్వశ ౦ త్ర తాధికారము భూమియందు గల దని యఫ్ 

ప్రాయ ముసయను, ఇందులకు జగ న్నాథతర గ పంభాననపండితుండు, 

ను మ dee 

గశ్యపునకు ధారనోసినట్లును అందువలన€ గళ్యపుండు సర్వస్వతం 

_శౌధికారము గలిగి భూమి ననుభవిం చినట్లును, నాయధి కార 

మంతయు6 దరువాత రాజులకు - సం క్రుమించినట్లును;. - 

బస 

ఎట్టి యెట్టి కాలములయందు. 

పన్నునుగాన్సి వానే. అను భూమిపన్నును గాని విధించి 

జేసి. భూమి రంతయు( 

“భందువలన 

దర ౧ 

రాజులే. Parr సర్వస్వతం, ఈ 'తౌధికారము గలవా రయినక్త్య్హై ను 

నర సింహఫురాణముననుండి యొకయు క్ని పన్నెను, కాని శంకంవో 

తర్కా_లంకారుం డిందులకు సమతింపక భూమి జంతువులరమాా ఆ” 

రముకొ అకు సృజింప(బడిన దసటవలన భూమియం దన్ని జుం తకు నుల 

కును స్వాతం త్ర ప్రమ గల దనియుర | బృజలను సంరఠరకీంచినకార ౯౭ కము ౦ 

బట్టి రాజునకు గొంతపన్ను పుచ్చుకొనుటసమా త్ర త మే అధికారము 

అ దనియు, నీయంశేము భాగవత పురాణమునందును మనుష్య ఫలి 

యందును జెప్ప(బడియున్న దనియు జెప్పి జగన్నాథపండతాని 

సిద్ధాంతమును ఖండించెను. వీని నన్నింటినిం బటి చూడలగా పూందూ 

సిద్దాంతముం బట్ట రాజునకు సేద్యములో నున్నభూమియందు -దర్వ్వ 

స్వతం త్రాధికారము లే దనియు హీందూరాజు లెన్నండు నర్టక్తే యోగి 

కారమును చెలాయించుకిొనలే దనియు? గనిపించుచున్న ది, 

మహమృదియుల సిద్ధాంత ము 

కరీ క్రతు ననుసరించి యీివిషయమున కాంత 

వజుకు ఫిన్నాభి ప్రాయము re "పనే గ్రాయయడినదిగదా. 

హిందూ దేశము సె “్టైక్టి 

దాడీ వచ్చినట్లును, ఊ త్తరహిందూస్తానము నా(క్రమించుకొన్న్ట కుద 

మున గాకపోయినను, . దకీ ఇహీిందూసానమునుగూడ జరం చి 

స్వాధీనపణుచుకొన్నట్లును చరిత్రలు తెలుపుచున్నవి. (క; కీశ,రా3 6౦. 

సంవత్సరములో అల్లా ఊద్రీను దే ణహిందూ దేశమును సెఫ్రార్ల చచ గలా 

జయించెను, క్రీ, ళు ౧౩౪౭ -వ సంవత్సరములో కృష్ణానదివ అంక ను 

గల దేశము వహ మ్వడీయులయధికారయునకు లోంబజెను. 

యా మున్న దనుసీడాంతీము మహమదీయులదె " ఇాని 

పీందువులది గాదు, బలవంతముగా నట. పన ఇవమూక్ 

సెలవుమో 6ద( బంచిపెట్టుటకం కూని, అంతకుంబూర్వ మున్న భూ స్వా 

ముల యనుభవమునం బే . యుండనిచ్చుటకుం గాని రాజునకు సార్వతం 

త్ర గముగల దని మహమృదియులయభఖి పై, యము, జిజియత్తు ఆను తల 

పూర్వపు 

భూస్వాములచే భూమి నసుభవింపనిచ్చుచుండిరి. టఊోవుర్ అనం పన్ను 

మౌ త్ర ము మహమదీయులవలన సే వనూలు చేయుచుండిరి. హా ం0రూ 

ళన, అ శన సిద్ధాంత మిడియే, ఈసి ren మన 

దేశమునందు మహమదీయు లనుసరించిరి. 

సీచదాంతముం బట్టి జయింప(బడిన దేశమునందలి సేద్యమం
 ధు 

లన్నియు నాయాభూస్వాములయను నుభవములో నుండనిచ్చినను మా 

యందలీ'సం ప్రూర్లాధికారముమా శ్ర, త ము శాజుదే యని కనిపిం చు? చున్నది; 

లేక జాగత్ అనుభూమిపన్నుు  అతిసులగ్గ మెనది గనుక మ-తాభి 

మానముం బట్టి యిది మహమదీయాలకుమా క్రీ మే విధించిరి, . ఇనిరాజ్ 

అనుపన్ను బలువై నది. ఇది మహామ్మదేయేక రులకు విధించిరి.. 3ముపహామ్ల 

దీయులకుగూాడం శం ఖిరాల్. తనుపన్ను విధించుటు we: 

వించినది, ఈఖిరాజ్. అనుప పన్ను “నేద్యము' చేయ(బడినభూపిం నంత 

మహమ్మదీయులు రెంకుప పర్యాయ ములు 

రాజా నకు 



౨ర_ం 

టను వనూలు శేయవలయు నని అల్లాజద్దీను మొదలైన మహమ్మదీయ 

(దుళువు లేక పర్యాయములు సృయత్నించిరి. కాని అంతకు 

బూర్వుము హీందూరాజులకాలములో వాడుకలో నున్న విధముగా 

భూమియొక్క. ఫలసాయములో 6 గొంత భాగముమాత్ర, మే వసూలు 
చేయ౭గలుగుచుండిరి, తరువాత హేరాకా సలీమ్ ఖాన్ అనువారు 

ఫలసాయములో భాగమునకు మాటుగా రొక్క_ము పుచ్చుకొను 

పరర "నలకొ లిపిరి, 

పిమ్మట, అక్చరుపాదుపాకాలములో నేద్యము చేయంబడు 

భూమియొక్క వి స్తీర్ణమన్కు ఫలమును యోజించి న్యాయ్య మైన 
ఖిరాజ్ పన్ను వనూలు చేయుపద్ధతి యేర్చయెను, ఇట్లు నుహము 
య,ప్రభువులు ఖిరాజ్ ను వనూలు చేయుచున్నను, దీని నిచ్చు 

చున్నంతవజకు భూమిని లాగకొనుటకుంగానిం అట్రిభూమిని మటిీ 

యొకరి కిచ్చుటకుంగాని అధికారము కలీగి దానిని చెలాయించినట్లు 

కనుపడదు. అట్టభూము లీతేరుల కిచ్చినప్పుడు తమకు వచ్చుచున్న 
పన్నూలు వనూలు చే సికొనుటకుమా త్ర త ము అధికారము వాంది 

నట్లును భూమియందు సర్వస్వతం త్ర Ns పొందనట్లును కన్సిం 

చుచున్న ది. _ఈవివయముంబటి యోబింపయగా భూమిపెని స్వతం 

శ్రాధికారవిసయమున హీందూమహమ్షదీయ మత ములకు “భేద మంత గా 
గానిపింపదు. కాని హిందూరాజాలకాలమందువలెం గాక తురక 

రాజుల పృభుత్వ్టమందు భూమిపన్ను మిక్కిలిగా హెచ్చింపంబడుట. 

చేత భూసా్యాములు భరింప౭బాలకుండిరి, లుండీ, పలాన్ అనుపరగ 

శాలు కు రంగణీబున్కు అక్చృరాబాద్ , ఇలహాబాద్ అనుకోటలు 

కట్టుటకొ అకు. గొన్ని భూములు అక్చ్సరుపాదుపషాయును, పాజవోనా 

బాద్ కోట కట్టుటకు. ని పూజపహోనునుు చెరంగా 
చాద్ అనుకోటను గొన్నిమసీదులను గట్టుటకు. గావలసీిన భూము 
లను ఆలంగీర్ పొదుపాయును. భూస్వాములయొద్దనుండి కొనుట 

చూడలా మహమదీయులకాలమందు లహాడ రాజులకు భూమియందు 
'సర్వస్వతం త్రా శ్రాధికారమ లేనట్లు “eee 

బి బ్ర,టిషు అధికారులయభి ప్రా వాయము: 

మహమ్మదీయులు ల పహ జయించినప్పటికిని అంత 

శ్యము న్నున్న పద్దతులను, వ్యవహారాణారములను = సం పూన్షముగా 

మార్చివైచి ర క్రొ తా క్రొత్తీన్యవ హార పద్ధతుల "సిర్బజుప లేదు, Re 

a త్ర jo మె స మొ నాంగయ ప ప్రో స్ ంభ మెనపు దట. నాంగ్లేయ దేశవ్యవ స్వత్వము ఉపాధి "3, 

హోర పద్ధతి ననుసరించి భూమియందలి సర్వస్వతం తా, తౌ ధికారము 

రాజులదే యని యు డ్రేశించిరి, మహామదీయ, ప (సృభువులకాలముంను 
భూమిపన్ను ఎక్కువ చేయలటుడుటవలన సేద్యము చేయుటయందు 
లాభము లేక కొందటున్కు  పేదవడి కొందును భూములను 

_ Mirasi papers, 26. 

2. Mirasi papers, 88, 

పీరి,2 

అవురకము 

వదలుచుండుట తటస్టించినది. అట్టిభూముల్నపె సిస్తు రాకపోవుటవలన 

సరా_రునకు నష్టము వచ్చు నని వాని నికరులకు నమర్చుట సంభ 

వించుచువచ్చినది. 

మటియు జనసంఖ్య -హచ్చుట చేతను, నేద్యము. చేయుటకు 

గొ త్త భూములు కావలసి వచ్చుటచేరను, ఎన్న (డును కృపి, లేక 

బంజరుగా నున్న భూములను పన్ను గటి కొొందలు కిచ్చుచుండుట 

సంభవించుచువచ్చినది. ఈ సందర్శమును బట్టి ఆంగ్లేయులు నాహము 

దియ పృభువులకు సర్వస్వతం తృత భూమి పెని గల దనియు, వారు 

సల Re సంపూర్షముగా మార్సి ముండక 

వోవుటవలన వారీకి(గూడ నట్రిస్వాతం త్య మే యుంసిన దనియు 

ని పొయపడ్ eg 

ఇంగ్ల ౦డునందలీ వూర్యవుఃబద్ధతి ప్ర పకారము రాజే భూమి 

యంత కును భువ. కావున హీరదూజేళమునందు నట్టి పద్దతి యే 

యున్న దనుకొని భృమపడి శ్రీః ఈ. ౧౭౯౬-వ _సంనత్సరమునందు 
మద్రాసు ప్రభుత్వమహ రట్టియఫ ప్రా ప్రాయమును బెల్బిరి.1 కాని రెవిన్యూ 

బోర్జువారు వెంటనే యాయభి ప్రాయము సరియైనది కా దని తెలి 

హాెందవు లయిన మక్కి లీ 

టల సర్ థామస్ నమ న్రోవంటివా(డు గూడ 

హీందూదేశమున భూమిఖామం దన్న బిరు చెవనికైనను శేల్టునెడ 

నది రైతునశే చెల్లును, అతండు భూమియందలి హక్కు. లన్నియు 

దొరత్ నమువారితో 

శె తులహకు గ్రాలనుగుటించి 

సమానముగ6 బంచుకొనును. దొరతీనమువారికి 

లేనిహాక్కు_ లాతనికి భూమియందు! గల్టును. ఇష్టము వచ్చినప్పుడు 

గాని కొ న్ని సంవత్సరములకు. గాని వానిని వెడలంగాట్టుటక వీలు 

లేదు. ఇంకొకం డెక్కు_వసీస్తు ఇచ్చెద. నన్న నాతినిని వెడల 

గొట్టుటకర వీలు లేదు? అని చెప్పియున్నా(డు. ఇందును గుణించి 

అ మాం 2 న. జేమ్సు , సుఅర్లు మిల్ ఈ విధముగ చ్రాసయున్నా౯(డుః రెతు 

నకు భూమియందు 'స్వత్వ మున్న దనుటకు సందేహము లేదు, కాని 
| యాస్వత్వ ముపాధిసహీతేము (ith 2 limitation). దొరతనము 

వారికి భూమియందు స్వత్వ మున్న దనుటకు సందేహము లేదు. 

క్రాన్సి. యదియు నుపాధిసహిత మే, రై తుస్యత్యమునకు దొరత నము 
ది. స్వత్వ్ము ఉపాధి, దో రతనమువారిస మ రైతు 

భూమియొక్క స్వామ్య + "మెవరిది యన్న వివయమునుపటించి 

భేదాభి ప్రాయము లన్ని యు నాలోచఛించి మ డ్రా సుగవర్న మెంటువా 

రీ క్పిందితీరానమును జేసిరి 

లి, As. quoted in వ Iyengar’s F orty year'sProgress of the: Madras Presidency, Py 57. 
Fs 



అమర క్షు 

“(౧) అనాదికాలముననుండియు వచ్చుచున్న యూచారమునకు 
వ్యతిలేకముగ్య దొరతనమువారీకి బంజరు ( ౮౫౦0019164) భూముల 
లోని ree బూర్తాధికార మున్న దని చెప్పుటకు వీలు 
లేదు, కాని భూమిలో బండిన్హ ధాన్యాదులలోనుండి పాలు 
తీసికొనుటకు దొరతనమయువారి కెటిహక్కు_ కలదో యిట్టి 
హే. ఇందును గలదు, న 
పాధిక మైనట్టదియు (absolute )3 పార్ల మెనటిదియు ( CంmM- 

a = ఈ 
plete ) నగు స్వత్వము ( Proprietary right) గలదు, 
వ్యయములకై పంటలో. గొంత భాగ మాతండు ప్రృభుత్వీమువారి 
రీయవలయు నన్న హర తునకుమాత్ర, మోహాకుు_ లో(బకియా ండును. 

(3) వై తునకు తనభూమి తాక ట్టు పెట్టుకొనుటకునుు అముకొనుట 
అవాజ్టీ 

కను, మర ఇళా సనము ద్వారా ఎవరికైన నిచ్చివేయుటకును నధి 
కారము కలను, (౪) ఈసిధాంతముల ననుసరించి భూమి, అనాది 
కాలముననుండి యు నొ కని యొద్దనుండి మతీయొకనికిం జెందుచు 
కోన్తన శాస్త్ర పృకారము గాని, ఆచార పృకారము గాని ఎన్ను. 
డును దొరతనమునారికి లేనట్టిదియు, _దొరతనమువా రన్న డును 
గోరనట్టిదియు నగునీహక్క్క (భూమియందు6 దమకు స్వత్వము గల 
దన్న (క్రొ త్తహక్కు ) గల దని దొరతనమువారు ఇేం డందు శేని 
(ఆ ప్ర దేశమునందు. ద్రైజలలో  దొరతనమువారియెడ ) అపనమ్లి 
కయ అసంతృ_ప్రయం6 గలుసను, వీనిని తొలగించుట కెంతరయో 
దీర్చ కాలము పట్టును. (౫) కొత్తగా భూమి రితునకు నమరకము 

నేయునపుడు ఆభూమిలోని లోహము లన్నిటిపెని దొరతనమువారికి 
సర్వస్వాతం త్రము గల దన్న వరణు రతు ఒప్పుకొనవలయు నని 

చెప్పుట వ్'రతనమువారిహాక్కుల ననావశ్యకముగ సాగ6ందీయుటయీ, 
వి శేప,సమయములయందుం (బ్రైజలలాభమున కావళ్యక మేని యిట్టపురతు 
పెట్టిన. చెట్టవచ్చును. (౬) ఇదివజకు నరైతునధీనమెన భూమిని. 
గుటించియు,ు ఇకముందు వ్యనసాయమునిమి త్రము నై తునధీనము 
కాంబోవుభూమినిగుజించియు నిట్రివరతు' “ెట్టుటవలన నేమియు6 
బ యోజన ముండదు, UU | న 
చెక్కు_నగ వ్యాపీంపంబేయుటకుమూ త్ర ముపయోగపడ(గలదు, ”1 

మధ్యవ రులు 

ఇట్లు భూమియందు స్వత్వము గలవాడు నైతు అనయా. 

వ్యవసాయము చేసి పండించువా(డు. అందులో కొంతపాలు సీసుగ( 
పం 

దీసీకొనుహక్కు_ కలవాడు రాజా, కొందజయభి ప్రాయము పకా i | కై కువారీఅమరక పుభూములపట్టాలు గలవాడు పెక్కుమంది. ఎక్కవ రము భూవిషయమున రాజును, లె తును భొగస్థలు, రాజు నిద్రపోవు 
( Sleeping ) భాగస్టుయడు, లాభములో 6 దక్క్కువపొాలును దీసికొను 

వాయు. రైతు. వ్యవహారమును చేయుభాగన్యండు. లాభములో 
నెక్కు_డుభాగమును దీసికొనువాండు, కావున భూమినిగుజించి రాజు 
నకు వై తునకుమా త్రము సా క్కు_ం౦డును, మూండవవాని కెవ్వనికిని 

Lk GCG. 0, No, 1005, dated. వ] st, Septem
ber, 1882. : 

(౨) భూమియందు రైెతునకు నిరు, 

ప్రభుత్వ 

న్నది. ది 

జనులమనస్సులో నపనమిక పుట్టించి దానిని 

౨౦౮8 

హ క్కుండనేరదు. కాని కై తేప్పకారము తనహక్కు._ నితరుల 
కిచ్చివేయవచ్చునో యశ్షే రాజుగూడం దనహక్కు. నితరుల క్రీయ 
వచ్చును. రాజుహక్కు_ అనగా సీస్తు వనూలు చేనికొనుసాకు_ 
చ్రైతునొద్దనుండ లతను 'స్వయముగ రాజు స్స్తు వసూ లు వేయక, 
మధ్యవర్తి నొకని "నేర్పాటు చేసీ వాండు లై తులయొద్దనుండి స్స్తు 
వసూలు చేసికొ నునట్ల్టును, అందు6 గొంత ప్రతిఫలము. క ౦డ వాడు 
తీసికొనునట్లున్కు కొంత్ రాజాన కిచు నట్లును ఏర్పాటు చేయవచ్చును. 
ఈ యేర్చాటు ల"సేకవిధములుగ నుండవచ్చును. వానివివర మంతయా 
ముందు చెప్పంబడును, ఇచ్చట6 జూడవలసీన బే మనంగా, “ ఈమధ్య 
వరికి భూమియం చెట్లిహాక్క_ గలదు? ఆతనికి భూమియందు 
స్వత్యము గలదా? యన్న యంశళము, రాజునే లేనిహక్కు_ వీని 
కెట్లు వచ్చును ౪ రాంజూలదు. కావున నితండుం/ూడ సీస్తు వనూలు 
చసికొనుహక్కు_ కలిగయుండునే కాని భూమియందు స్వత్వము గలిగి 
యుండండు. కాని యీసంగతిని పొటింపక పెక్కురు జమోక్రా 
చారులు తేమకు భూమియందు స్వత్వ మున్న దనియు, తమరై తులను 
తేమయిస్థము వచ్చినప్పుడు భూమియందుండి తొలగించుటకు. దమ 
కధికార మున్న దనియు జెప్పందొడంగిథి, దొరతనమువారును దనుకు 

భూమియందు 'స్వత్వో మున్న దని భృమపడి, భూమియొక్క స్వత్వము 
జమోకొ దారుల కిచ్చితి మని ౧౮౦౨-వ సంవత్సరపు ౨౫-వ రెన్య లేప 
నులో6 జెప్పిరి, కాని వారు తిమపొరపాటును గొంతకాలమునకు. 

గనుంగొని ౧౮౨౨-లో రో-వ నెంబరు శెగ్యులేవన్ అమలులో నికి 
చెచ్చిరి. రైతులకు భూమియందు నంతకుం బూర్వ మున్న వాక్కు. 

లకు భంగము . గలీగించుట ౧౮౦౨-వ సంవత్సర పు ౨౫-వ రెగ్యు 

లేసున్ యొక్క యుద్దేశము గా దని యిందు. జెప్పంబడినది. ఇట్లు 
దరతనమువారు చెప్పినను జమిక్ దారులుమాత్రృము వీ లయినంత 
వజకు రె తునకు భూమియందు స్వత్వము, అనంగా జిరాయితీహక్కు 
లే దని యనుటచశయు, తులు జమాకాచారులు పోరాడి కోర్టుల 

కప్కటయు కొన్నితీర్చు లీటు కొన్నితీర్చు లటు నసటయా, 
౧౯౦౮వ సంవత్సరమున న ఎన్రేటుల్యాండు అష్ట ) (౧౮-వ చట్టము 

నిర్మిం ప(బడువజకోను జరగుచు'సేయు౦ డెను. ఈచట్టము వచ్చినప్పట 

నుండియు జమికొ్ డారీనై తుల కందజకును జిరాయితీహక్కు గల 

ము ము సిరపడిపోయినది, కాని అగ్రహార మలలోనినై తుల 

హక్క్కునుగుజించియు. ఈగనాములరై తుల హక్కు_నుగుణించియు 
ఈచట్టము స్పృభ్గముగ నేమియు. జెప్పనందున ఈనాముదారులకు లట ఎకి 
వారీరై తులకు నింకను పెక్కు_వ్యవహారములు జరగుచునేయున్న వి. 

భూము లుండుటవలనను, స్వయముగ వ్యవసాయము చేయుటకు 
నోపీకయు, వీలును లేనందునను తమభూము లెల్లిప్పుడును నై తులశే 
అమరకము చేయుచుందురు. ఇట్టినై తుల కాభూమియం చెట్టిసాక్కు_ 

గల దన్నవిషయ మింకను విచార ణ్రీయము. సామాన్యముగ పట్టాదారు 
౬ 



౨౦ 

శ్రిదివై తునకు భూమిలో "నెట్రహక్కును తే దనెడిసిద్దాంతమే 

. యిప్పటికిని ws అంగీకరింప(బడుచున్న ది, 

రాజు ఛూస్వామితోం "గాని భూస్వామి సేద్య గానితో6 గాని 

భూమిపన్ను వివయమునంగాని, ఫలసాయములో నిభాగ మువివ యమున. 

గాని అట్రిభానమునకు సరియైన ఖరీదుగల రొక్కో_మువిహయ మున( 

గాని జరపఫుకొనునేర్చాకే అమకకము, భూమిపన్ను నసూలుచేయు 
విషయము లో నసేకవిధము లగు _నేర్పాటు లున్నవి, 

భూస్వామికిని గాని భూమికిని నేద్యగానికిని గాని కలసం బంధము 

అనేకవిధము లెనవి, ఇట్టిస సం బంధ భేదములంబట్లి శే తానుభవములు 
( Tenures 9 కూడ నేక విధము లైనవి, ఇందు, పన్నిచ్చుచు 

ననుభవించునవి కొన్నియు ప న్నీయనక్క_జ లేకుండ ననుభవించునవి 
మటీక్రా న్ని యు నున్న వి. 

గ్రానుమ్కు (గ్రామస్థులు, వారికే త్ర ములు 
_ నిలుకడ గలిగి pS ప ప్రదేశము నా కు మించి యందు గృహ 

ములు గట్టుకొని మనువ్యులు wa చేయునునికి పట్టునకు 
¢ శ్రానుము” అని “పేరు, ఇట్లు గ్రామమందు నివసించు గ్రామ స్వలకును 

య కా కండుపాటుగా porn గల సంబంధమును 
గ్రామస్తుల దొ'ండోరులకు. గలసంబంధమును, గ్రామ స్త్వులకు6 
దాము. సేద్యము సేయుభూమియందు౯గల . హక్కును, మనము 

విమర్శించి నిశ్చయింపవలసియున్న ది. లెవిన్యూవ్యవహోర మునకు గ్రామము 
ముఖ్య వై. మెనది కావున Tn, విధములును, నవి వేర 
_'నయీర్చాటులును జక్క.(గాం చెలిసీకొనుట యవసరము, భూమిని 
బాగుపటిచి నేద్యమున కర్ణ ముగా జేయుటకున్సు వన్యమృగ ముల 
వలని బాధలను దప్పిం చుకొనుటకును, అన్యోన్యసా హాయ్యము వేసీ 
కొనుచు నొక్కు గ్రానుములోనివా రందటును గలసి తమ క్నేమలాభ 
ములక పోటుపడుట hls పన "సేర్చడినది, అందువలన 
గ్రామస్టు లందటజుకు. నొక విధమగు స్నేహబంధమును సలాభిమాన 

మ గలంగుట క్ కలిని, హిందూ దేశమందలి గ్రామముల 

స్వభావములను_ బరిశీలించినయెడల Sees గా వుములం 
ల 

ప న 

ఇందు, గ్రామములలో ( గృషి చేయంబడు క్షేత్రములు. వేటు 
అగా శ్రామస్థులలో నొల్కొక్కనిహక్క శా నెంచంబడు 
దుండునవి. యొకవిధమైనవి. ఇట్టి గ్యామయులు వై తువారీ గ్రామము 
లని. చప్ప(బడును, ఇట్టి గ్రామములోని గ్రామస్తులు 
కే త్కములు ( చేబుచేుపాలములు ) కృషి pet కొని ఇ ప 

నొకరు సంబంధము. లేన ట్లున్నను. దమ శ్నేమలాభములకిొలకు 
దమలాో బలవంతు. డగనొక్క_ని గామాధి కారిగా నెన్నుకొని. యత 
నికీ లోబడి ia నెజివేర్పుటకుం గొందజును ls 

చేవకుల నేర్పు చుకిెని సుఖముగా నుందురు, ఈ గ్రామాధి కిని 

పేలు, లంబార్ దాగు, రెడ్డ 'ప్పెత్తనదారు. మొదలగు] పేర్లతో 

భూమికిని 

వృశ్యేళ 

అవురకమను 

బిలుతురు, ఇట్టరై తువారీగ్రామములు మదరాసు బొంబాయి, 

వీరారురా పు ములయందును, మధ్య పర గణాలయందును విసారముగా 
ey నో 

నున్నవి, మధ్య పర గణాలలోని గ్రామములస్వ భవము త ర్వాత మార్చు. 

a re 
బడినను బ్రెథమమున నిట్రెదిరే యని నిశ్చయింపవ లెను. బంగాళ 

రాజధానిలోని గ్రామములుకూడ నిట్ర్వియే యెనను అేకగ్రామములను 

గలిపి పరగణాలుగను, జమికదారీయె స్రేట్లుగను నేర్చజచి జమాక్ 

దారీ? సెటిల్ మెంటు చేసీయు యున్న హాతువున 

గ్రామముఅస్వ భావ ముంత విచారణీయముగాం ౫నిపీంప లేదు. ఇక 

రెండవళేరగతి గామములస్ట భావము విబారింతము. . ఒకడు గాని 

యుకకుటుంబమువారు పలువురు గాని పరస్పర సంబంధ బాంధవ్య యు 

గల యొక్క_ తెగవారు గాని యొక్క_చో గ్రామమును నిర్మించుకొని 

స 3 ధ్ధీ యా గ్రామమునకు సంబంధించినభూమి యంతేయు స్వాధినభు క్ష 

మెనదిగా6 చేసికొని తిరువాతను కుటుంబము వృద్ధియై జనసంఖ్య 
హెచ్చినప్పుడు వైభూమి యంతయు పీత్రార్టీతమువలె భాగ 

ములుగా6 బంచుకొని యనుభవించుచుండునవి రెండవతర గలి గ్రామ 

ములు, ఇట్టి గ్రామములలో త్ లందటు నించుమించుగా సమాన 

నారా జధానియం౭దలీ 

"మెనహక్కు_ గలవారు. కనుక గ్రామాధికారి నొకనిని నియమించు 

కొని యతనికి లో-బడియుండక వారందబును గలసి యొక పంచా 

యితీ చీర్చజుచుకొని గ్రామవ్యవహార ములు చక్క ంబెట్టుకొను 

చుందురు. ఈ లెండవతరగతిగామములు, ( ల్యాం డులార్జువి లే జీలు | 

అని పిలువంబడును, నై తువారీ గ్రామములలో సేద్యములో నున్న 

భూమి యంతయు ననోన్య సంబంధము లేని వేలువేజు తేత్రీములుగా 

వేటువేటు గ్రామ స్థులభు క్తములాో నుండును, ల్యాండులార్దువి లే జీలో 

సేద్య ములో నున్న భూమి యంతయు ms తమతరతరములం 

బట్టి భాగములు గలిగి యనుభవించుచుందురు గాని యాభూమి 

యంతయు సంఘాధికారము గలదిగా నుండును. ఒకప్పుడు శరైతు 

వారీస్వఖావముగల (గ్రామము ల్యాండులార్జగ్రామముగా మాజుట 

గూడం గలదు. మరల శె తువారీ గ్రామముగా నుండుట 

తటసి ౦చును, 
® 

అది 

క ఆ శ ఫ్ర | 

ఇట్రిమార్చులు దక్నీఇహీందూస్తానమునండలి గ్రామములలో 6 

గలిగినవి,  మదరాసురాజధానిలో చెంగల్పట్టు మొదలైన జిల్లాలలో 

నున్నృగ్రామము లొకప్పుడు ల్యాండులార్డుగ్రామములస్థితియం. దుండి 
మిరాశీ గ్రామము లని పీలువంబదుచుం దరువాత రె తువారీ గ్రామము 

వాట్ట్ శ లె పోయినవి. ల్యాండులార్లుగా మములు పైని చెప్పినప్ప హా జే 

కాక యితరవిధములుగాలహూడ నగుచున, ఏవి, ఇటి లు ప విధ లు" చు వ్ ఇ నరులు పట్టీ 

దారీ గ్రామము లనియు, భాయిచారా గ్రామము లనియు శెండువిధ 

ఈశెండువిధమలలో లక్షణములు సంఫూర్జ్మ ముగా. బట్టని వి 

కూడ? గలవు, ల్యాండులార్డుగ్రా, మములమో (దిభూమిపన్ను న శ్రామస్థుల 

కున్న భాగములవరుం బడిని బట్టి శ్రా గామము సీ వంక. వనూలు చేయం. 
పడుచుం'డెడు గ్రా గా మములు నాలుగువిధములు, 



అనురకము 

౧. ఒకంజే అధికారిగా గలవి, వీనిని క జమోకాదారీఖాలీస్ 
అందురు. 

౨. అవిభక్త లైన కొందజభు క ములో ప 
“ జమికాచార్ ముస్తార్కా_ అందురు, 

వీనిని 

2. కూటస్థానుసార భాగములు (Divided on ancestral 

shares ) గలని లే పట్టీడారీ గ్రామములు, 

ర, సంపూర్ణ లక్ష ణము లేని పట్టిదారీ గ్రామములు, 

గ్రామస్థులు. తౌము శీవలము. భుక్త పజణుచుకొనుచున్న 
క్షేత్రము మెట్టభూమిలో "నెన్న వవంతో మెట్ట గ్రామముసిస్తులో 
నన్నవవంతే సి సిస్తు నిచ్చుగ్రా, "గా మములు, శెండవలేరగిఫీల్యాండులార్డు 

విలేజ్ గ్రామములు, ఇని శెండువిధములు: 

౧. భాయిబారా, 

౨, అసంపఫూర్ల భాయిచారా, 

మదరాసురాజధాని కాక హీందూచేశమున నితరప్ర, చేశముల 

యందు గ్రా, ము స్టులలో re లున్న ట్లు కన్చడుచున్న ది. అందు 

(౧)  ఖుక్ఖా స్త్ స్త్ ౨1 అనువారు: ఈవై తులు ప్రృప్రథ 
మమున గ్రామమును నిర్మించినవారి సంతేతిలోనివారు. వీ రితర 

చ్రానుస్టులకం కె నెక్కు_డు స్వాతం త్స్యయు కలిగి యాస్వతం తృతను 

శుతమగు నాచారమువలన ననుభవింప(గలీగినవారు. వీరు భూమిప అను 
కకక 
న్ని చ్చునంఠవటికు భూమియందుండి తొలగింపయబడుటకు వీ లగువారు 

కారు. వీరికి తమభూముల నితేరుల కిచ్చుటకు6గాని యమృుటకు6గాని 

యధికారము లే దని సర్ జూక్పోర్ (Sir John shore), హోరింగ్గ క్ 

( Harrington) అనువారి యభిప్రాయము. 

(౨) _ఫఖాస్తు అనువారు :._- వ్ రితేర గ్రామములనుండి వచ్చి 

గ్రామమున. గాంపురమున్నవారు, వీరికి 

కన్న స్వతంత్ర తత లన్నియు లేవు. వీరికి ఖున్ఖాస్తరయితుల కున్న 

హక్కు లన్నియు లేక పోయినను శాళ్యత ముగా పంళేపారంపర్య మస 

హక్క్కు_మా, త్రము లేకపోలేదు. కాని గ్రామమునందు మొదటి తెగవారి 

కుండుగెర వముమా త్రో ము లేదు, 

(3 y పాయికారీ అనువారు: _ వీరు స (సృథమతరగలతి రయి 

తులభూ ములను కం కాలు! నితరగ్రామములనుండి.. వచ్చిన 

వారు, 

వీరికి భూములయం 'దేవిధ మగు హక్కు_గాన్సి గౌరవము గాని లేదు, 
వీరు మొదటితరగతిరతులకు సీస్తు చెల్లించుటలో “ పాయికార 

ర తులు. అజిన దేశపు గ్రామములయందు భూములు 

6 తీరువాపట్టు 9 “త్రరిను 

విభజింప (బడినట్లు కన్చించుచున్న ది. వారపట్టు అనయా ఫలసాయ 

ములో భాగ మిచ్చి సేద్యము చేయునది. ఈవిధమైనవి సాధారణ. 

1  “ఖుడ్ఖాస్త్ క్ అనలా + స్వయముగ een చేయువా రని కర ర, 

[| ముగా సల్ల పుసాగు బ ఏకి అర్హ మైనభూ ములు. 

వె (ఖుద్ ఖాస్తు) రైతుల. 
శ్రామములలో గ్రామ జ్హు లా భూమిభుకము 

ఏరిని భూములనుండి యిచ్చేవచ్చినట్ట ను | కాం. 

లు 

స 6 పారంబోకి ? అని నాలుగువిధములుగా | లే ంజావూరుజిల్లాలాో 
'అను గా గ్రామములు Hh 

గ్ గ్రామములమిరాశీ డా జు 

౨౮౫ 

తీరువాపట్టు “అనలా 
(దున్యరూపక ముగా6 ల న్నీ య(బడినది, నేద్య మయిన బంజరు 

భూములు తోటలు నిట్రైవి, “తరిసు” అనంగా గయాళుభూములు, 
ఇవి రెండువిధములు. -ఉకల్కరంబో, అన సేద్యము చేయంబడిన గయాళులును, అనాటెకరంబొ అనగా స్తన చెయంబడని గయాళు 

లును, క“పారంబోకిి అనంగానే నేద్యము చెయ౮హాడనట్లి, నేద్యము నకు 
బనికిరానిభూములు. “ఇందు గొండలు, రా జమార్దములు, నదీ పృవాహ 

(చ, దేశములు, యలు జలాశయములు, రుద్రుభూ ములు 3 మాల 

పల్లెలు మొదలై న కు, దేశములు చేరును. 3 

ఈనాములు, మాా న్యములు వగా రా 

'తెలుగుదేళీమ లోని గ్రానుము లజవటేశయులాోని శ్రామముల 
వంటివే అయియంన్న క. త టి భూమి తకు నేద్యము 
చయయుడుచున్న భూ మిగను, గయాళుభూమిగను విభజింపబడి 
యున్నది, నేద్య మాగుభూములు మాన్యములు అనంగా సరా గారున 
కీ య(బడుపన్ను న రా వనూలు చేసికొనుటకు హక్కు. గల్రిన్మె 

నవియ్కు “ఖండ డి, *౫లంి, సర్కాారునకు6 జెందవలసిన 
పన్ను లో గొంతే తొభాగముమట్టునకే న్ ల వనూలు చేసికొని. 
అనుభవించుటకు వాక. గలీగినవియు నని లండువిధములు, ఇందు 

అన(౫్గా 

మాగాణిభూమూ లన గా పల్ల పుపంట పండునవి. ఈభూ ములలో 
బండుపంటలోని సరా్క_రుభౌగమనకు “కోరు” అని “పీరు, రయితు 
భా౫మునకు * మేడిపా * లని “పీరు, మెరకగూముల పె అఅలినభూముల 
వలెనే రొక్క_పుసిస్తు ననూలు పను ౫ మధుర్క తిరునే 
ల్వేలిజిల్లాలలోని గ్రా వముములకు 6 కారె” అని "పేరు, ఈ శ్రామములు 
మిఠాశీగ్రామములవం ఈ జే. అయినను ఇందలి గ్రామ స్థులవాక్కు_లు 
కివలము మిరాళీ గా చూ స్థులహక్కు_లవంటివి కావు. నులీయు సము 
దాయము లేక * శాసంకరే” అను చగ్యామములబుగూడ. కలవు, ఇట్టి 

ఫలభఫాగ ) 
మనియు, * ఆచం ఆవూర్క్టాము ' లేక క అరుండికళీ) అనియు. 'బేళ్లు, 
గ్యాముసముదాయ ము బారు భూమియొక్క మంచి చెడ్డలను బట్టి కొన్ని 
సంవత్సరముల కోక ళు ర్యాయము పంచుకొనక భూస్వఫావములు 
శెలిసినతరువాత మరల అం కా క తమభూములను శాశ్వత 
ముగా నుంచుకొ నినచ్వుడు కిటి ప పె సేళ్ళం బరంపను. ఇట్టిభూముల 
మో 6ద సర్కారున కీ యంబడవలసీన స సర్కారు భాగ మవాయాభూము 

కావున 

గ్రామసముదాయ పుహవాళష్క గల గ్రామము లయినను రై పే గ్రామ 
ములస్వభావము. గల 

అయియున్నవి, నిట్రి గ్రామముఖు 

చై్చామములలకు ౧ము లే కలవి మైయుస్టైన, 

ఈ ఏక్తభ్రోగము) లేక ఈ యజమాకొ గ్రామము ? 

గలవు, చెంగల్పట్టుజిల్లాలో నున్న మిరాశీ, 

మిరాశీదారు కాని గా మనసులకు దొరతనము. 



ర. 

వారు. భూమి నిచ్చి వసూలు చేయుపన్నులుమి6ద 6 తుండుపషరం్కి, 
లేక ఈ స్వామిభోగం ? అనునొకవిధ మయినరుసుము ననుభవించుటకు 
హక్కూ. గలిగియున్నారు. మజణియు నీమిరాశీచారులు క కాని? లేక 
6 బ్రాను” అనువూరుమాన్యము అనుకొంత నెద్య ప్ర ప,జేళము. పన్ను 
శ్ న్వేచ్ళగా ననుభవిం చుటకు౮చాడ హక్కు గలిగియుశ్నా రు. 

ఈ మిరాశీ దార్ల క! గల స సవి సరముగ చ్రాముటకు 

నిందు వీలు లేదు. 

Ke] తువారీపద్ద్గ 

. ఈ ( 'అహారికడ్థం యనిహాడ అనంతర కలదు. 

ఇందు పట్టాదా రగురయితువలన SCE సులయవసరము : లేకయే దొర 

తనమువారు ్రామాదో విగ స్థలద్వారా .. పన్ను వనూలు చేయుదురు, 

ఈపన్ను ఘు భాగమురూపముగ6 గాని, రొక్క_మురూపముగ! 

గాని వనూలు చేయవచ్చును, ఫలములో, భాగరూపముగా వనూలు 
చేయు పద్ధతి క అసరా %, 

కర్నూలు, 

కలదు. ఈ సద్ధతియందు మం చితర గతిభూ ములకు సెక్కు_వగ సిస్తు కట్టి 

అందులకు. బృతిఫలముగ ౬ దక్క్కువతరగతిభూములను సులభ ములగు 
స్న్తుల కిచ్చుట కలదు, * దిట్రము ” అనునది వ్యవసాయసమయమునందు 

రైతు లంతేకుం బూర్వచు నే ద్యము సేసినభూములలో నేయీ భాగములు 

సేద్యముచేయ నిశ్చయించుకొని యీ యీ భాగములు 

కొనిరో నిశ్చయించుపదతి. లై తులశ కికి మించినభూములు వారిపెని 

బడ వేయుటవలన వానిని నేద్యము చేయంజాలక కొంత భాగమే నేద్యము 
వచేయంగలుగుటవలన సిస్తువనూలుకొొబికు నీప వ ఏర్పాటు చేయండి 

నది, తిరునెల్వేలి, తం జూవ్లూరుజిల్లాలలో ఈ జఒలంగు క వెం ఆవ్ సల్) 

అనుపద్ధతు లున్న పి. ఒలం.పపద్ధతిలో. బంటమ త్స మున కొప్పటిధరల 

ప్రకారము ఖరీదు కట్టి సర్మా_రున కీయవలసిన భాగము రొక్కొ_ము 

“వారం” 

రూపముగా బుచ్చుకిను పద్ధతి. . ఇది వైతునకు “సమ్మతి లేనియెడల 

_పంటమొ క్రములో. ధాన్యభాగమునే యియ్యవచ్చును. ఈపద్ధతిలో 

1. పూర్యకాలమందు భూమిని: అముసట్లిప ద్ధతి లేదని కొంద. తేటీవలియింగ్లీ మృ గృంథకారులు. 

| తిలో “పాటవాక్కు_దారు? అను మధ్యవ ర్రీతోం 

అను పేళ్లు గలిగియుండును. కడప్క 

బళ్ళొరిజిల్లాలలో -* అప్పనము * అను పద్ధతి యుక టిగూడ 

. వదలివేయ6దలంచి 

ధరలు నిర్ధయించుటలో. గొన్ని నియమములు గలవు,  మోతాఫిసల్ 
పద్ధతి ఒలంగుపద్ధతివంటి చే. అయినను ధరలు నిర్ల యించుపద్దతిమా శ్ ము 
వేలుగా నుండును, తంజావూరు bans యేలుజిడిలో న నున్న 
ప్పుడు * పాట్ హల్ ” అనునొకప పద్దతి వాడుకలో నుం డెను, ఈ పద 

బ్ర క్యేక గ్రామ 

ములయొక్క_ కాని, వన్న గ్రానుములయొక్క_కాని సిస్తు ఏర్పాటు 
వెసికాని వసూలు వేయుదురు. పట్టుకట్టు * పద్ధతి: ఈపద్ధతి 
యందు రై తు నేద్యము శసినఛూమి యీదియా చెప్పుడును వదలి'పేట్ట 
వలనుపడదు, “తరంభర్తి ' పద్ధతియందు రైతు స్వాధీనమందున్న 
ఎక్కు_వసీ స్తుగల భూములను వదలి పెట్టి తేక్కు_వసిస్తుగల భూములే 
సేద్యము వేయవలె ననినచో తకు. వసీస్తుగల నోటు 

వదలీ పె పెట్రిన యెక్కు_వసీ స్వ్పగల భూములమో దిప పన్నుగూడ. పుచ్చు 

hear ఈపదతియందుగూడ పట్టుకట్టుపద్గతివలె శే రయితులు 

భూములను వదలిపెట్టుట కవకాశము లేకుండుటకు. గారణ మగు 
చున్నది, 6 వీసబడిపద్దతి * నా ఈపద్ధతి త్రి (త్రిలింగ దేశమునందు? గలదు, 
ఈపద్ధతియందు గ్రామములలో కో పెద్దర యితులు చేరి 

గ్రానములోనిభూమ్ యంతయు (గ్రామమురయితు లందటును దమతమ 
ళక్త్యనుసారనుగ. సాగుబడికిల. బుచ్చుకొని యందుల కీయ6దగన 

గ్రానుముమొ త్త ఫుపన్నునందు న్యాయ్యమయిన భౌగమును నిచ్చు 
కొందురు, “కుల్ వాత్ ” పద్ధతి: కూ ఈ పద్ధతి బారామసాల్ దేశము 
లోను నేలముజిల్లాలోను ఉన్నది, ఈపద్దతియందు మధ్యవ'ర్తు 'రులతో 
నిమి త్రము లేకుండ రయితునొద్దనుండి స్స్త సై మోద్యోగస్థులమాల 

మున వనూలు చేసి రహీతులకుల చాము సేద్యము చేయోభూముల 

యందు పూర్షమయిన హక్కు గలీగియుండునట్లు చేయంబ డెను. 

పీ-0దూరాజులకాలమున భూముల క్ర, క యవి ర్స్ యము జేయు 

we యంత గా లే దనియు, తనఖా "పెట్టుటమా శ్ర ము కొంతవటుకు 

కల దనియు పెని వ్రాయంబ డెనుకచడా!1 ఈ త్ ఖా పెట్టునాచార 

ముండుటవలన భూమియందు భూ స్వాములకు హక దని 

శ్రమపడియున్నారు. ఇప్పు దున్న ట్లు 

భూమి కప్పుడు. వెల bh రచ యెక్కు_వగను వై రతు Pon ఊన్న ందునను భూ మిసంబంధ మైన (క యవి, క యము 

లెక్కు_ వగా లేకపోవచ్చు ను. అంతమా త్ర మున హిందూరాజులకాలమునందు 3 రైతులకు తమభూమిని అమ్మునధి కారము లేదనిచెప a వీలులేడు, 

భూ మిని విక కృయించుచుండి రని పస యబ ల ప్రమాణము లున్న వి. చాణక్యర చిక మైన అర్థళాప్ర్రమనందు భూమిని వి ర యించు ద 
తులు చెప్పగుడియున్నవి.. భూమిని అమ్మందలంచినవాండు. మొదట జాతులకు, తరువాత ప జ (వ చుక వారికి ) Pht అప్పుల 

వాం డృకు నమవ'లెను $ అనంగా. వీరికి ఒకరితరువాత నొకరికి భూమియెడ నొకవిధమెన హంసాయిహక్కు_ ( Pre-emption కలదు, వీ 

శెవళును కొననియెడల ఇతరుల కమ్మవచ్చును. 

విక యముసంగతి తెలుపవలెను, తరువాత నమ్హ(బడునట్టికే త, తము, is కాలువ, తటాకము, వ్ 

అమ్ము నెడ భూమితో సంబంధము లేనివారిని, నలువది యిరుగుపొరుగు ఇండ్ల వారిని పిలిచి వారీకి 

ఆధారము ఇదె యని ఫరిహద్దులతోం జెప్ప, 

6 యా చెలకు' నెవరు కొందురు? ) అని 'మూండుసారు. ల ౪ వని ఆభూమి పను గొనువానిది యగును ( కాటిలీయమ్ అర్థ 

టా! 9 ౨. ™ జా కాత ౬౧. 

చంద్రన్న పచక,వ గ్రికాలమునందు see 
(J) ఆక (WU 

ప్రక | సిస్తు న కాలా స్స్తు నిచ్చువారి"కే యమ్తవ లెను, చాహ్హణాగ గ వోరములు చ్రావాణులకే యము 

(ప్రక) అని చెప ప్పణడియున్నందున క్రీ మ పూ. రవ కళ స్టీయందు, his 
కయ ముం" ననుట స్పష్టము .బృహస్పతిస్మ తియందు. ఫా చీని సంప్లాదిం చుమార్గ యు లా; . 



అవమురకము 

చెప్పుటకు వీలు కలిగియున్న ది, పీందూరా జులపరిపాలనకాలమందు 

సిస్తునియ్యనిరై తుయొక్క_భూమిని అమ్మి వానిని: డానినుండి తొల' 

గించి మటీయొకరై తున కిచ్చి సిస్తు 'వనూలు చే చేయు పద్ధతీ యున్న ట్టు 

కనిపంపదు, రైతు సిస్తు నియ్యనియెనల వానిచరా స్తీ అమికాన్సి 

వానిని ' దండించి బాధ'పెట్టికాని వనూలు చేయునాభారము కలదు, 

మలయాళ దెళమునందు6 దక్కిన ప, దేశములందుకం కొ భూ స్వాములకు 

భూములయందు నెక్కుడుహక్కున్వు స్వాతం త్ర్య్యమును కలదు. 

పూర్వ కాలమునందు కూలివాండృను కొంచెము హెచ్చుతక్కు._వగా 

బానిసలుగా చూచుచుండినట్లు కనిపించు చున్నది. మల'మాళే, కన్నడ 

దేశమలయందు భూ స్వాములయొక్క_ పని చేయుకూలివాం డి,ను 

అమృుటకును తాకట్టు ెట్టుటకును గూడ భూ సాషములకు నొక 

స స్వతంత్ర త్ర యుండెను, వీండృను భూమితో 'సంబంభచు 
లేక చేటుగా చరా _స్టీవలె భావించి "మటుకు భూస్య్యాముల కధి 

కార ముం డెను. అజవ దేళమునందు( గూలివాండ్రు భూమితో నమ 

బడువారుగను, భూమి యెవ్వరి యధీనమం దున్నవారయధీనమునందుం 

౨ర౭ 

పని చేయువారుగను నుండిరి, కాని సర్కాారున కియ్యవలసీనపన్ను 

తేలిక నున్న ౦తవణకు భూ స్వాములు కూలివాండృచే (పాలేళ్లచే 

నేడ్యయు వేయింప6గలుగు చుండిరి, మహమ్మదీయ ప పృభుత్వకాలమందు 

భూమి నిస్తు ఎక్కు_వగ దామే స్వయముగ 

నేద్యము చేసి నంగాని' లాభము లేకపోవుటవలన భూ స్వాములశే స్వయ 

ముగ సేద్యము చేయవలసినయవసరయు కలిగినది, ఆంగ్లేయ ప,భుత్వా 

చేయంబడిన౦ జ 

. రంభమున సర్కాారుఖర్చుల క కింద ననూబు చేయంబడుపన్ను భూమిప 

న్నాకటియే యగటవలనన్వు ను పన్నులం వాడుకలోనికి 

రాకపోవుటవలనను ఛూమిపె నే ప్రృభానమైనపన్నుగ నిప్పటికిని పరి. 

గణింపంబడుచున్నది. పాంమారాజులకాలము నందు ఫలసాయములో 6 

గొంతే భాగము త్రీసికా నుచువచ్చు చున్న ందుశ భూమియొక్క ఫలవత్తను 

బట్టియు, పండింప(బకిన ధా న్యాదులవిలువను బట్టియు Mass 

ఏర్పడుదువచ్చినది. 

తరువాత 

ఆంగ్లేయులు అమా నీపద్దతి యారంభముచేసిన 

(దృవ్యరూప మున సిస్తు వనూలు: చేయుచు భూములయొక్క_ 

పంటస్టితినిబట్టి . రొక్క_ముయాపమున సీస్తులు వసూలు చేయుచు 

'చెప్ప(బడిసవి, విద్య, క్క 

be ౨1]: 

' ఆస్ఫృతియందే “ఆశి శెందువిధములు : సిరా స్తీ? 

వచ్చును (౧. ౨)? అని యున్న ది, 

క యము తాకట్టు, స భార్య (ఊఊ ప్రై శనమ్ము,. దాయము, వార సులు శేనిజ్ఞాకులసాకు (ఆనంకక తార నక ను 

ee We చరా సః విక, 

ఇ కా 

యము పా గ్రియెనతోడనే యీశెండింటికిని Cg అన్న “పేరు 

ఇట్లు ఫూర్వము నె "5 తునకు భూమి వి కృయించునధి కార మన్నట్టు స్పష్టము. కాని రహా కాలమున ఛీ గ్రామమునకు స 
స్వరం 

త్ర ముగ నుండుటవలన ఏ లయినంత వణకు లొ మము 

లో 

©, గోనిభూములు. (గ్రా గా మముల్లగో ని వారి కే యమృవలయు నన్న యకవిధమైన నిర్బంభము మొదట 

నున్నట్లు గానవచ్చుచున్న ది. లా ఈ క: స్వం, నుజ్ఞాతి సామంత దాయాదామను లేన వా హిరణో్యో దకదా నేన వడి ర్షచ్చతి మేదినీ * . 

Sr బాతుల సాంసాయిదారుల, దాయాదుల సమతిన నలవనుం బంగారముతోడను, నీళ్ళ తోడి చానమువలనను - ఇ టాజువిధములచే 

భూమి యొకరినుండి మజియొకరికిం బోవును ) అనినప్రూర్వులక్లోకమును ఒకదానిని తీసికొని, . అ వన్నియు వేటువేజు ఉదేములకో జెప్పల 

బడేను కాని వి క యమునకు నివి యావశ్యకములు కావని 'ఛా,సెను, జనగినవి,క కృ్కయవ్యనహోర మందజుకును బెలియవలె నని “ _గ్రామానుమతి' 

కావలె నని చెప్పసేకాని యది లేనిది వ్యవహార సిద్ధి లేదన్నయూు క్రైళముతో గాదు. సరిహధ్దులతకరరు లేకుండ నుండుటకై హంసాయిదాన్ల 

(సామంశుల) యనుజ్జి వలయు నని చెప్పంబపేనదె, 

 ఇాగస్థులసమ్మతి యావశ్యకము, వ్యప్పి యై యెనయొడల 

ర లాత రుల యనుజ్ఞ రమెందుల' కన గా కుటుంబము సమష్టి యైనయెడల మిగిలీన 

a సమస్ట్రికటుంబములోని వారా స్యష్టిసటుంబములోనివారా 1 క్ 9 యన్న సంశయము: 

పు. రాకుండ నుండుట కై కాని ప లేనిది Nae యము. చెల్ల దనుటకు కాదు, భూమిని దానమునచే చవెయుట పుణ్య ప్ర, ప,ద: మని 

చెప్పినాడు గనుక్క విక్రయిం చినప్పటికిని, ఒక బంగారునాకౌొము “షే 

హోర కాండము ౧, అధ్యాయము, 

పట్టి నీళ్లు విడువవలసినది * అని యాజ్ఞ నల్క్య్యస్మ ఎ్రతియోక కో_వ్యవ 

౧-౩౧౨ ౨ శ్లోకముల పె పె Me ద్రాయునపుడు “మిశాతురాకారుడు వ్ర స్కీ సమష్టికుటుంబ 

ములో. జేరనివాండు. తనభూమిని తనయిస్ట్రము వచ్చినట్టు వికృయింపవచ్చు నన్న భౌవమును తెలిపినాడు. భూమిని విక్ళయిం చిసదేమెడల 

కుటుం బమునకుంగల శాశ్వత మైనకేవనాధారమ లి యని కొొందటు ప స్మ్రేతికారులు. అము = సిని ఆమంగూడ దని bea 

ఆ'చారముమా,తే,ము కాని త్ 

" కాలమునందు .భూములవ్షి క కః బాహాటముగా న నని ్ర చూపుట soar వెలువడినవి ts, call, for 
లో 

1915-16, Nos. 29, 61, 64, 71, 74, 10, 81. etc, ) చ్రాముస్థులయొద్దనుండి భూములు కోని వుణ్యాత్లు లనేకులు 'చేవాలయములకు దాన 

మిచ్చినట్లు "పెక్కు_శా సనములలో య జెప్ప(బడినది. సర్కారుసిస్తు స్తు చెల్లించుటకు శక్తి లేనందున 'వేశంగూడికాపుర స్థలయిన మరవలు తమ 

భూమిని అముకొనినట్టు శా, శ, ౧౪-౨౩ (6 క్త, ph ౧౫౦౧) నం వళ్ళర పుశ్లాసవమానం గలదు.. ఇది విజయసో
రతునారి ప్ర భత్వకాలములోనికి 

(౫. Coll, No, ర్0 of PE 
ట్ 

ఓ. 



రిరో౮ 

వచ్చిరి, దక్షీణహిందూస్తా నమునం దొకొ.క్క_ భాగమున నొక్రొ్క._క).. 

యాచార ముంజెను. కాని అంతట నొకశేవిధముగ భూమిభు క్ష 

ముండలే దని పెనిద్రాసిన యంశములను బట్టి యే తెలియగలదు, అజవ 

దేశమున సొకవిధముగను తెలుగుదేశమున మణియొకవిధముగను మల 

యాళ్క కన్నడదేశములం దింకొకవిధముగను నిట్లు ఒకొ్క్కాక్క పృ దేశ 

మున నొకొ్క_క్క_విధముగ భూమిభు క్తము వాడుకలో నున్నది. 

మ ద్రాసురాజధాని యంతయు నేకకాలమున నెక శువనిధముగ ' 

నాం'గ్లేయపరిపాలనలోనికి వచ్చియుండకపోవుట(బట్టియు, నంతేకు 

ఫూర్వమునం దున్న పద్ధతుల నే సాధ్య మయినంతేవజకు ననుసరింప 

వలయు ననుతేలంపుచేతను నోొకొ్క._క్కు_భగమున నొకా,_క్కు_విభ 

మగు అమరకపు(బద్ద్గతు లేర్చటుప(బడినవి. ఈ తరసర్యారు లను 
గండాం విశాఖపట్లం, గోదావరి క్భన్ల, గుంటూరు జిల్దాలయందు 

one . అనురకప్రుపదతి ననుసరించి * శాశ్వత మగుజమోకా 

చారీ-అమరక వు(బద్ధతి ? యేర్పాటు చేయంబ డెను, మదరాసుపట్టణము 

నకు చుట్టుపట్ల మన్నటదేశము. ఆర్మా_టున వాబువలన ౧౭౫౦, 

౧౭౬౩ సంవత్సర ములయందు దఖలుపడి యుండుటవలన ఆ ప్రదే 

శమునందలీిజిల్లాలయందు అంతకు బూర్వమునం దున్నపద్ధతి నను'స 

రించి “జాగీరు? పద్ధతిని అమరకము చేయబడెను. pee 

సంవత్సేరమున టివ్వూ సుల్తాక్ కీడిపోయినతీరు వాత బారామహలును | 

సేలముజిల్లాయా మల యా-+ళమును ఆం గ్లేయులయధీన మెనవి. పిమ్మట 

టిఫ్చాసులానుతో రెండవయుద్ధ మయినతరువాత కన్న డచేశమును. 
కోయంబుత్తూరుజిలాయును వచ్చినవి, గారా౦౦-వ సంవత్సరమున హో హెద 

నాకా ర | జరగినసంధి ననుసరించి తుంగభ డ్రాకృోష్టానదులకు 
దక్నీణమునం దున్నప్ప్క ప దేశ మంతయు నాం శ్లేయులయదధీన మయినది, 

౧౮౦౧-వ సంవత్సరములో ఆర్యా_టునవాబునకోు క రాట దేశమునం 

దున్న రాజ్య మంతయు 'నాంగ్లేయులయధీన మెనది.. ఇ. ట్లహేళార్వ 
రాజులనుండి య నేకవిధములుగ నాంగ్లేయుల 'కధీనపడిన యో ప్రదేశ 

_ ములయందు న నేకవిధములగు నమరక ఫుంద్ధకు లేర్సాటు. స 

వచ్చినవి, . | 

పాలెగాండు, 

"ఈలా త్త సర్కారు లని జీ పిలువబడు ప పృ్కదేళీయనందు ' మహమ 

దీయ ప ప్రృభువులవలనన్యు అంతకు ఫూర్వపుహిందూ రాజులవలనను చెంద 

బడిన స భూములు. గాని అట్లు భూములు చెంది నభూ నాయకులవలన 

జేందినభూములు గానీ యచేకము లుండుటవలన వీనివిషయమున 
నాంగ్లేయ పృభుత్వమువారి కొకవిధమగు అమరకము వేయవలసీన 

యవసరము కలిగినది. భూ నాయకులవలన6 జెందంబడిన భూములు కల 
"వారిని * పాలెగాం డు ' అని పీలుతురు. వీరు స 

నుండిన వారు, 

౧. _ఫూర్వము' రాజ్యము ే రినవిజయనగర యు, కాం-చీపురమ్యు 

మధుర మొదలగు దేశాధీశులసంతేతిలోనివారు కొందటు, 

| వాడంబడును. 'తిరుచాకొకూరు. కొచ్చి రాజ్యములు ప 

అవమరకమనము 

2, ఫూర్వపురాజుల యొద్ద నేనాధిపతులుగా నుండి మహామ్లు 

దీయయులదండయా త్ర నడ్డగిందుకొని స్వశ క్తి వలన. గొంత దేశమునకు 

నాయకులై షు. నాయాప్ర దేశములకు gree నంగీక 

రిం పంబడినవారు కొందటు, 

3. జిల్లా కధికారులుగ నుండి కాల్మకృ్యమమున మహమ్షదీయుల 

యధికారమునకు లో 6బడక స్వతం త్రు,లై ఆయాజిలాల పెని శాళవ 

మును సంవాదించుకొన్నవారు: కొందయణు, 

మహమదీయు లీఖీద మించుకయు6 గనంబటుపక యీ ముళత్తె 

గలపాలెగాం డ్ర ను నొకవిధముగానే చూచుచు పాలెగాండ బలాబలము 
గో 

కా దాము చెలాయింపందగిన యధి కారమును బట్టియు ( 

గప్పము6 గొనుచుండిరీ. కాని ఒకపదతి ననుసరించి యమరకము జేసి 

సీస్తు గాన్సి కప్పము గాని వనూలు చేయలేదు. ఈపాలెగాండ్రు, తమ 

యిచ్చ వచ్చినట్లు తమక, కింద నున్న ప్రజలను గ్రామములను పరివా 

లించుకొనుట Mes కలిగి మహమదీయుల కంతగా లోబడక 

యుండీిరీ, వీరు సర్వదా ఒండొరులతోం బోరాడుచు మహమ్మదీయ 
పృళువులతో బోరాడుచు6 గాలము గడపుచుండిరి. మహమదీయు 

ee గట్టవలనిన కప్పము బరువు అని తోంచినప్పుడు సాధ్య మయి 
నంతవజకు సిస్తు చెల్లీ ంపకుండు ప పృయత్నము చేయుచు న ట్లపహ 
రించుటకు వీలు గానప్పుడు తా మీ యవలసీనసీస్తు .చెల్లీంచి తమ 
యొ స్రైట్లకు. బ్రాంతములయం దున్న సర్మా_రు గ్రామములను దోచికొని 
తాము "సామ్మవహాలు GE సికొను చుండిరి. ఇట్లు దోచికొన(బడు గ్రాము 

ములయం దున్న సళ్కాారుై రైతు లడుగడుగున కీబాధ పడలేక తము 
చాధింపకుండ విడిచి పెట్టినం దులకు 5 కావల్ ” అను పన్ను ఇచ్చు 

చుండిరి... తరువాత నాంగ్లేయప్ర (పృభుత్వదినములలో నీపాలెగాండ్ర, 

దొర న్తన్యము లడంచుట కసేకప ప్రయత్న ములు జరగినవి కాని టు 

గాండ డ్ రే స్తెట్లమో(ద విరి కున్న న్యాయ్య మైన హక్కు విన యమున 

మూ త్రయ నిశ్చయము గాం చెలిసికొనుట ' కవకాళము గలిగినదికాదు. 
' అప్పుడు వారితో శాశ్షత మెన యమరక ప్రపద్ధతి నొకదానిని ఏర్ప 

టుచుకిోొని వారియెనస్లేట్లమి (ద వారికి రాందగషినమెొ _క్తమున మూ గవ 

వంతు తమ కచ్చు పద్దతిన చిత్తూరు, కాళహ స్రీ వెంకటగిరి, బొమమ 
రాజుపాశెము మొడలగ ఎస్సేట నమరకము గావించిరి, దకీణమునం 
దున్న అజవ దేశములో. 33 సరు పాలెగాం డ్రుండిరి.. వీరిసంఖ 
నానాటికి క్షీణించి యిప్పుడు కొందణుమా త్ర, మే. మిగిలియు న్నారు, 

చాఠళామహల్ ప ప్ర,బేశమునందు నై వ ఇ నమరకముచేయంబడినది, 

మలయాళ దేశమందలి అమరకపు విధములు =... 
పశ్చిమతీరమునం దు త్తరమున గోకర్ణ "శ్చ త్ర ము మొదలు దకీణ 

మున .గన్యాకుమూరివజికున్కు - కేరళము "లేక “సులయాళదేశ- మని 

సృపృథమమున 

నుండియు. స్వదేశ ప్రృభువులపొలనమునం టే యుండెను. .మలయాళము 
కూడ తో మ్రిదవళ తాబ్చివజకు నీవిధమున సే _ స్వదేశ ప్రుభువులప్తాలన 



అమర క్యు 
యేన నుండెను. కాని తరువాత కల్లికోటయందలి 6 జూమొరీకా | 
పృభుత్యము కీ రదికి వచ్చెను. ఈతండు మహమదీయమత . మవలం 
వించుటవలన నేకులు మసామదీయు లాచేశమునకు వచ్చుట కవ 
కాళము కలిగినది. ఈకురకలను ఈ 6 మోస్టా? లందురు. వీరు సాధారణ 
ముగ వర్తకము చేయుదురు. “తుళువ? అను కన న్నృడ దేశము ప పృ ల్యేక 
ప్రభుత్వముగా నుండెను. ఇది పండె రాండవశ్లతౌబి ని పొండ్య రాజుల 
యధీనములోనికి వచ్చినతరువాత, నలో పూర్యము భూమి ననుభ 

వించుచుండిన నాయర్ష ను తొోొలలించి భూమి పె పె పన్ను హెచ్చించి 

క హల్ల * ర్లను కర్దకుల కీయయబకినది, తరువాత నీదేశయు విజయ 
నగర రాజోలగు' చాం ధ్ర ప్రభువులయధ్గీనములోనికి నచ్చెను. అంతట 

నుండీ తెలుయుదేశపు pais sa కాన్ని వాడుకలోనికి 

SE: 

ఈచదేశయనందలి భూమిభు క్త పద్దతి విశేష. మయిన దగసట చేత 

దానినిగుటీంచి కొంత విస్తారముగ6 చెప్పవలసిన యవ" సరము వచ్చినది. 

ఈ దేశము వృప్రథమమున నంబూద్రి ' 

కార్యవంతులగు నాయరులయొక్క_యు భు కమున౦ం దుండెను, వీ రీఠు 
వర, కృిందను * తీయరు * లను నొకజాతి వారు నేద్యమువలన"ే జీవించు 

చుండిరి. వీరు పృప్కథమమున సింహళధ్వీపముననుండి తీసికొనిరా( 

జకినవారు. నాయరులు రాజునకు భూమిప న్నీయక తమతమృసెనికు 

లతో రాజులకు యాద్ధసమయమునమా త్ర, తము. సాహాయ్యపడు చుండిరి. 

నంబూ ది, ఛా వాహుణులుకూడ భూమిప న్నీయక చేవాలయములను 

సంరశ్నీశచి పోషించు బాధ్యతమ్మాత, తము కలిగ యుండిరి. _మోష్తాలకు 

కూడ భూమిపన్ను నిచ్చు బాధ్యతలు లేవు, 

" మలయాళ దేశమందలి అమరకజ్రపద్ధతి ' రా స్థన మందలీయితర 
జిల్లాలలోకం కె కొంత విలకణముగా నున్నది. అచేశమందు రైతులు 
పెక్కురకములు గా నున్నారు. అందజకం టె నగ గ్రస్థానము నలంకరిం 

చుభూ స్వామికి జన అనిపేరు, “జనీ న్మీ*అనుపదము జన న, కబ్దయుననుండికలి? 

నది, “జన్నీ* కి తక్కినప్రా పాంతములందలి భూస్వాములకం శ భూమిలో 
నస్క_వస్యక్వము కలదు, ఈ హక్కు_నకు * జన న్మంహక్క * (Jan- 

mam ) అని పేగు, 

రాజునకు ba” సం ఫూర్ల స్వామ్యము “ల దనుసి సిద్దాంతము 

మలయాళ దేశమందు వ ర్తింపదు. క జన నృంహక్కు_ ' కల ఎంతేచిన్న పరి 

మితిగలభూ స్వామి మొనను జన? యని పీలంవ(బడును. అయినను 
: జే ఆరము. శ జన్నీ ) యనుపసదమునకు మలయాళ చేశమం దాచారమున జి | మేల్చార్త్' ( Mel-charth ) అను మటీయొక కాలం అన్యున కీయ 

| వచ్చును. “యేలొచార్తొ? పొందిన ఆసామి “*కనోమ్దారు *నకు 
6 జన్నీ 3 యియ్యవలసినసాము నిచ్చి “కనోమ్దారు ను తొొలగాంచి 

కలదు. భూమిని. సిస్తునకు శాలునకు తీసీకోని ఈ మిచ్చెనారం * J అను 

చేరుతో సిస్తు చెల్లి ంచునై తులకు “కనోకోడారు? లని పేరు. ఇట్టి. 

కనోముదార్గకు భూమి నమరకపణిచి. వారివలన “మిచ్చెవారం' 
వనూలు చేసికొను “పెద్దజమోకాడార్హ నే * జన్మీ లని క్యననరీం కుకు, 

6 జన్” లం' చేయు అమరకము మూండువిధములు : (౧) రైతు 
అమరకము మొదటిది. ఈరై తులు 6 వెరుంపట్టందారు ); 

3.9 

చ్రావాణులయొక్క_ యు, 

6 జనీ లకు భూ మియం దట్టివా క్క_ండుట చేత 

క కనిగేమ్ 

ఎరగా 

దారు, క కుళికనోమ్ చారు ) అని మూండువిధములు (౨) తనఖా 

పద్ధతి. “ఒత్తి, “పరివర్వం అను తనఖాపద్ధతులపయినిభ్రూమి 
నమరకమునకు తీసికొన్న నారు ఈశెండవపదతిలో( జేరుచున్నారు. 
(3) శాశ్వత పుకాళ్ళ ద్వారా చేయంబడు అమరకము మూండవది. ఇట్టి 

కాళ్ళకు శాశ్వతము లని పేరు. శ్రాహణుల కీయంబడు శాశ్వత ఫు 

జౌలునకు 6 సంతతి బృహ్మస్వ? మని పేరు, భూస్వామితో సమాన 
మయిసట్టికాని ఎక్కువయినట్లి కాని కులస్థున కీయ ౧బడుకాళ్వత ఫు 

 కౌలునకు * అనుభవ” మని పేరు, తనకంశు తక్కు_వకుల సున కీయ. 
ఉడినకాలునకు “అడి మి యని పేరు, 

(౧) ర రతు అమరకము 

6 వెరుంపట్టం ;--- పల్ల ల పుభూముల శీయీట నీయయడుకాలం 
నకు “ విరుంప టం! అని “పీరు, మ వ సెద్యము. చేయంరై తు 

నకు “ చెరుంపట్టంచా ? రని “పేరు, కాలువలనం STE” ME 

వాధ్యక తప్ప అతనికి భూమియం చెట్టిహాక్కు_ను లేదు. 

. కనోమ్ $_ 6 కసోమ్ %. ఈ€ కుల్గిక్రనోమ్ అనునజే మలయాళ 

దేశమందు ముఖ్యముగా ఆనులులో నున్న అమరక పుపద్ధతులు: 
కనోమ్దార్గకు భూమియం దేమయిన హక్కు కలగా లేక వారు 

స్వాధీన పుకనఖా దారులవంటివారా అనువిషయము మిక్కిలి వివాద 
bu ' 

UE స 2 ముద్రను హైకోర్టువారు కనోషమ్ * అనునది 

యొకవిధమయిున తనఖా అనియు; మలయాళ దేశపు ఆణారములకు 

లోంబడి “కనోమ్దారు ను తనఖాదారుగా. నెన్నవలె ననియు 

తీరానించిరి, “ కనోమొడారు ? 6 జనీ' కి అత్యంత స్వల్ప ప్రమొ త్తమును 
పెట్టుబడిగా నిచ్చి, 'సామాన్యయుగా పండ్రెండుసం వత్సరములకు 

6 స్వాధీనకాలు ?. తీపి మ ఈశొలుకాలములాో స్వల్ప 

ముగా నేంకేంట . సొనునుకూడ 6 జనీ) కి చెల్లించును. ఈసిస్తునకే 
6 నిత్యవార ' మని శ. గడువుకాలమునకు తరువాత “ కసోమ్చారు ) 
ఆప్పిచ్చిన ఇెట్టుజ కిము త్తమును మరల *క్రనోమ్దారు న కిచ్చి వేసి 
“ జనీ 9 క ల స్వాధీనము. చేసికొనవచ్చును. ఈగడువుకాలములో 

6 కనోమ్ చారు సాంతసొమ్థు కర్చుపెట్టి భూమి నభివృది చేసినను 
అట్రైవ్యయమునకు చెట్టి పరిహార మ నియ్యకయే జన్మీ లు క కనోక్ష్ 
చార్జ ను భూమియంగుండి. తోలంగించునావార న్ ౯ స్ప డుం డెడిది, 

అట్టియ న్యాయమును నివారించుటశే 6 మల బారు పె నెంట్సుఇంశ్రూ 

వెంటు ఆష్ట? అని ఒకచట్ట మేర్చడినది, 

6 శనోక 2. పద్దతిని అమరకప అిచినభూములక్రు. 6జన్మీ?. 

భూమిని స్వాధీనము చేసికొనవచ్చును,  జన్నీ” మణియొకనికి భూదాన 
పూర్వకముగా నుపకారము. చేయందలంచినప్పుడు కాని లేక తన 
యొద్ద పెకము లేనప్పుడు కాని 6 మేల్ల్చార్త్ స్ట్ ఇచ్చుచుండును, 
కందకళంనక్ళణునకు . శ జన్నీ 1 6 పుల్ బా ల్డ్డాక వలన కొంత్ర 



౨౫౦ 

నజరానా ఫుచ్నుకొనును కాని యది దస్తావేజులో నుదాహరింప( 

బడదు. ఆచారమందు *జన్మీ లు దర్హ్శ కుమా మొదటి. “కనోమ్ 

చారు *నకును, అతనిసంతతివారికిని “డువుకాలమునకు( 

మరల ఈ కనోమ్” ఇచ్చుచుందుకు, అట్లు చేసినప్పు డెల్ల స్వల్పమయిన 

నజరానా ( Renewal fee) తీసిక్రొ నుచుందురు, 

- ఓకులికనోము? 3 _ 6 కుళికనోమ్ “యొక్క "స్వభావము 
కొంచె మించుమించుగా * కోసోకొ ) వంటిదే. అయి తే నీడుభూ ములు 

(వీనిని * పరంచా” అందురు) నూతనముగా నేద్యములోనికి( దీసి 

కొనిపచ్చుటకును, లేక ఇెట్లువేసీ పెంచుటకును ఇయ్య(బకుకౌాలునకు 

6 కుళికనోమ్ ? అని జేరు, 'అట్లికాలుదారునకు క కులిక్రాలుడా ) రని 

పేరు, ఊ త్తరమల చారుజిల్లాలో ఈపద్దతి హెచ్చుగా సమలులో 

నున్న దెం ఆజిల్లాలో ( గల త్రో యలు, ముఖ్యముగా కాబ్బరితోం (కులు 

6 క్రలికన్తోమ్ * పదతినే అమర్చంబడియున్నవి. 
జ థి 

(౨) తనఖాపద్ధతి న అరు స్టా 

ఒత్తి? ఇంకను “ఒత్తి, ఈ పరివర్హం”. అను. “కీనఖాపద్ధ 

తులు వివరింపంబ డును, “ఒత్తి” అనునది ఆం ధృ దేశమునం దమలునం 

దున్న స్వాధీన పుతనఖాను పోలియున్నది. భూమిమి6ద పండినపంట 

యంతయు వడ్డి కింద “ఒత్తిదారు (అనయా స్వాధీనపుతనఖా 

చారు )నకు ను 6 “జనం అసలు బాకీ తీరుమానము.. చేసి 

తనఖా వదలించుకొ నవచ్చును. €కనోక్” లోవ లెం గాక క ఒ త్రి తి? 

లో భూమియొక్క సంఫ్రూర్లమయిన విలువచీ “జనీ? అప్పుగా 

పుచ్చుకొనును. “కనోమ్ లోవ'లెచే పండె ర్రైండుసంవక్సర ముల 

లోపల తనఖా తీర్చి భూమిని స్వాధీనము చేసికొన వీలులేదు. 

6 జన్మీ3 తనఖాలో నుంచినభూమి నమ్మందలంచుకొనినప్పుడు ఒత్తి 

చారు)నశే మొదట. అమణజాపవలయును, “ఒ త్రిదారుి కొనే 

నప్పుడే ఇతరులకు దాని నమవలయాను, “జనీ”కి ఆభూమిమిందనే. 
మటీకొంత అప్పు. కావలసీయున్న యెడల జ్జ 6 డై దారు చే 

_ యడుగవలయును, ఆక Sie యికర్రలయొద్దను కలల? 

“ పరీవర్తం ) 3 

భూమిని తాం యు న భూమినెల యెంత. యుండునో 
అంత వెలయా పరివర్తందారు 3న క్రీయవలెమ్మ అనంగా నడువు 

కాలములోపల నా నెల కతాలో ah పరివర్తందారు | 

| 12021 Tenancy Act, Na వ of 1930). మ న్ - సల Wr Fa ; Em Me అ 

( 3 ) శాక్టత్ర పుకొలు 
a ~ జే 4 

కీయ6బడుకాలునకు 6 అనుభవ ) మనియు, తక్క్కనజాతివాని: శీయంబకు 

దరువాత 

_నచ్యో. “జనీ భూములను స్వాధీనము చేసికొ నవచ్చును. _ ఆవిథ 

మున భూమి ' పాందినవానికి ఎట్టివాస్క.: నుండదు, 

కొనవావ్క_ "హైకోద్టుకీర్చలవల్ల 

అన్యా. కా కాంతము, జరగుటకు వూర్వము 6 బన్నీ దాని నభ్యంతర పెట్ట 

| వచ్చును. అట్రీయభ్యంకర మును పాటింపక శాశ్వత పుకాలుదారు అన్యా 

పరీవర? మనునది శ వత్రం వలెశే, భూమి 
విలువకు తనఖా ను. అయితే: “జనీం' తనఖా తీక్చి 

ay ప్త sae ne న య 

టకు వీలు. లేధు. కాలుదారునకు వార సుల్లు లేనప్పుడు. (.బేవారసయి 

నప్పుడు) భూమి మరల 6 జన్మీ కుటుంబమునకు చేరుచున్నది. కాల్లు 

చారు. భూముల, 'నన్యా కా nie  చేయంహాడదు, అట్లు చేసి 

"అయితే అన్యా 

క్రాంలేము జరగినప్పుడు కాలును రద్దుపజీది భూమిని స్వాధీనము. చేసీ 

కొంత్తవణకు తగ్గి ౦పంబ డినద్* 

శాంతము చెసినచో *.జన్మీ? దానిని రద్దుపటిచి భూమిని స్వాధినము 

చపా నవర్చుము.. pes క్ల జన్మీ వల్ల ఎట్టి యభ్గ భ్యంతరము లేక 

అన్యాక్రా కాంతేము జరగిపోయినచో pee “జనీ 9 తకరరు చేసిన 

అది చెల్ల ' దనియు, అన్యా pen: వీరపడు 'సనియు కచ్చు 

న చేయంబడినది.. . 

మలబారు బనెన్సీ చట్టము న అహహా 

పెనిచెపి ప్పి నసంగతులనుబటై... అమరకము పొందినవారికి. మల 

యాళ బేశమునందు భూమిలో హక్కు_లు తేక్కు_వ యనియు, * జన్మీ 

లకు తమయిధ్లుయు ప ,కాగము: వారిని తొలగించుటకు హక్కు_ండె 

ననియు శేలుచున్నది, ' *వెరుంపట్టం దార్గ్భ *ను ఇష్టము వచ్చినట్లును, 
6 కరళికనోండార్గ న్కు * ఒత్తి% “పరివర్హంి డార్గ్శను గడువుకాలము 

నకు( 'బెదప సొమ్ము చెల్లీ ంచియు భూములలోనుండి తొలయింపవచ్చు 

ననియు తేలుచున్న ది అన6గ్యా * జన్మీ*లు . మన ప్రాంతములందలి 

జమౌక్ దార్ల వలె సే "పెద్ద భూస్వాము wd వారీ సి ౦ద రైతు 
(UU 

లెవ్వరికిని శాక్యర వుజిరాయితీహాక్కు_లు లే వని విశద మగుచున్నది, 

ఇది మిక్కిలి వచమస్థితి, : మలయాళ దేశమందు కనోమ్ దార్లును, కుళిక 

నోమ్ డార్లును ముఖ్యమయిన రై కులు. వారు 'సంఘునుందు పలుకుబడి 

కలవారున్కు ఆర్థికము గాయాడ _ఊప్రపత్తి, కలవారును అయియు 

నాష్: మతీయు: వారిలో పేక్కండ్రు స విద్యావంకులును స్వాతం 

శ్రే కచ్చ కలవా నయియాన్నారు. అకక వారు కొన్నిసంవత్నర 

తనకీ 'కేముకు భూములలో "శాశ్వత వృజిరాయితీవాక్కు. లుండవ లె 

ననియు, ల్ జన J ల్ వారియిహ్లైనుసార ము తమ్మును భూములలో నుండి 
క్ష 

ఫొలరాంచుటు అన్యాణ్యు మనియు, 'ఇందున కనుకూలమయిన చట్ట 

మవసర మనియు "తీవ మయిన, యాంవోళనము. సల్పుచుండిరి, 

ఈోయ్లాందోళనముయొక్క ఫలిత ' మీ “మలబారు: "మెనెన్సీచట్టమ ig 

ళీ 

వ 

వ. ata = ఎఈచట్టయుూ 1 కనోమ లం | కళికనోను 3 లు, శ చేడంపట్ట 

వ శాళ్వతే ఫుకౌలు = ఇదివజుకు చేప్చినప్ర కాలము... చా హాణుల ము. “లకును: సడి యిక వ్రు; అనగా నివేశనములకునునూ త్ర శ్ర యే! వరత 

కీయంబడు శాశ్వత పుకొలునకు “ బృహస్వ ? మనియు టు లలా 
షప క్వషరివ్యర ర్త 0) 

క్రాలునకు “అడిమి యనియు "పేరు, ఈ. శాశ్వత పుకాలు రద్దుపజుచు | 

చును తక్కిషన రతడునిద్రయులమున్ల అవారకముఖర; అనరా; అత్రి: 

న న్, త్త. కిముర కృములక్టునుు తన 

ఫు. wis wen 4 ట్ క న్ స్య క్వ Es oer oe జ వ్ గ్? . జ జ yn క , 

అటు. ప 

చక ఇ ణ్ (ై 



అవమరకము 
చట్టమువలన : భూమిని సొంతము?ా నేద్యము, చేయువెరుంపట్టం | 

చార్జ కు ఒకవిధమయిన శాశ్వత ఫుజిరాయితీహాక్క కలిగినది. అతండు | ' 

సస్తు చెల్లీ ంపకతప్పిపోయినప్పుడును భూ సామికి భూమీయందుహక్క్క 

లేదని' వాదించినప్పుడును భూస్వామికి నిజముగా తౌను సాంతముగా | 

వ్యవసాయము చేసికొనుటకు భూమి అవసర: మయినప్పుడును తక్క. 

6 నెరుంపట్టందారు ) నిష్వుడు న గ 
1 కకటుంబమువారు ot పదే నక తకు మ కాకుండ నివసించుచుండిన . 

|] యెడల దాని రీదును మిఖామందునకో చెల్లీ రచి నిర్భంధముగా( 

వలయు నని pear చెరుంపట్టండారు ను కోరవచ్చును, “జెరుం | స లా 

పట్టందారు * భూస్వామికి స్యాయ్యమయినని స్వ సిస్తు చెల్లీ ంచుచుండవ లెను, 

న్యాయ్యమయిన సీస్తును నిరారణ చేయుపదతుళు చట్టమందు వివర ' 
థి థ క ౦పవచ్చును. 

a పట్టందారు ను 

తనకాలులో. నున్నభూమి నిష్ట పృకారయు ఇతరులకు డానవికృయాది . 

ముగాం చెలుప(జడీనవి.. ఈనియమములకు లో6జడి 

కము చేయవచ్చును. . చట్టమునందు ఈహక్కు_లు న వ్యవ 

సాయము చేసికొను “ వెరుంపట్రందార్డ్య?శ్లే కోలుగంజేయయబడినవి, ఆచా 

రమునుబట్టి తదితరులకు చెరుంపట్టంచారులు = శన మనల త్రో శల్య 

ముగా లా! = 

కనోమ్ దార్ల కుకూడ కాక్వత ఫణి రా యితీహాక్కు_లు కలుగ 

చేయబడినవి. కనోమ్చార్ల ను స్తూర్వమువలె తొలగించుటకు గాని 

గడువుశకాలమునకు6 దరువాత * కనోమీ ’ తీర్చి క జన్మీలు భూములను 

స్వాధీనము చేసికొనుటకు లగాని వీలులేదు. అయనను" కనోక్ ? సొమ్ల 

దశ్నీ ణమలబారుజిల్లాలో భూమియొక్క_విలువలో నూటికి అటువది 

భాగములకున్కు ఈ త్రరమలబారుజి ల్లఃలో నలువది భా గములకును 

తక్కు_వకానియెడల' అట్టి *కనోము "లకు .. చట్టము వర్తింపదు. 

6 కనోమ్ దారు *. చట్టమునకు పూర్వమువలెనే 6 మిచ్చెవారం 3, అనంగా 

క సాలీనసీ స్తు న్కు pres (Renewal Fee ) చెల్లీ ంచుచుండ 

వలెను, మిచ్చె వారము) నకును, నజరానా ( Renewal Fee) కును 

భూమి క జ నుండును, ఒక్క-గవర్న మెంటు రెవిన్యూతప్ప 

భూమిమౌంది యితర బాధ్యత లన్నియా శ ముచ్చెవారం 

లకు లో6ంబడియుండును. * కసోమ్ బారు” ఈ క్రింద సుదాహరించిన 

కారణములవల్ల తప్ప వేజువిధముగా భూమియు తోలగెంపం 

బడంయాడదు ; జ. 

65 నజరానా” 

జో 

, భూమి భామందునకు. 

వాదించుటు, 

౨, భూమిని వ్యవసాయమున క కనుపయు కృ క్ష మసనట్లు చేయుట. 

క. నజరానా యిచ్చి 6 కనోము *ను మరల పుచ్చుకినక 

పోవుట, = = శత టై "వశ. 

ఈ భూమిఖామందుయొక్క_వాక్కు నకు ధంగకరముగా ఇత్ 

రులు క్ న్మాక్తమించుకొనంగ్తా 5 నుశే పేక్ష.చేయుటి, ల! 

౫ “కనోమ్? గడువుకాలము ముగీసినపిదప' é జన్మ? ' ట్రసౌంక 

వ్టహయకునన భూమి యవసర మగుట. 

న ముజ్దని) యనునది భూమి. కనినతరువాత -నేర్చడినపద్ద 
శా అ స్క pp సంవత్ళరములకుమా గ్ర త మే కవు రిచ్చుపద్గతి ణే ఇెయిద్దనీ ) యందురు, 

| భూమికి వెల పుట్టుట, హెొచ్చుట, త, చుట 

Boe 

| రాజుల ప 

౨౫౧ 

వీడుభూములకనోములకు ఈ చట్టము వర్తీంపదుః 

కుడియిరుపు: 

 కుడియిరు పనంగా నైతు అతత నిల్ల, డానినంటి 

| యుండు నివేశనమ్కు దానికి సంబంధంచిన యితరస్థలనులకు 
హక్కులు. ఈచట్టముపల్డ ఇట్టి 6కడియి యు పులో రె తుగాని, అతని 

గః అట్టిఖరీదును. ఒకసారి. యియ్య లేకపోయినచో 

పండ్రెండు . . సంవత్సరపువాయిదాలతో నూటి కర్గరాపాయవడ్డితో 

ఈచట్టమువలన మల్తబారురై రైతులస్టితి ఫూర్వ్యముసక ౦ చ చాల 

వఖికు బాగుప పడినది. ఇంకను ఎక్కు_వహకోప రైలు కావలె నని “ వగుం 

పట్టండాడ్లు న్యూ : కనోమ్దార్లు ను ఆందోళన సలుపుచుే 

యున్నారు. 

.దక్షిణకన్నడచేశమందలి భూమీ ఆము కానోకప్పుడు తమనే 

చేశళ్టు లగు నాయర ర యనుభవమునందు 6”హాడ నున్న ట్లగపడు 

చున్నది. కన్న డదేశమునందలిభూ మియ ౦ దు శాళ్వత పు హక్కు గల 

నేద్యగానికి “ ముజ్జని " అనీ “పీరు. ఒక శేనీస్తునకు సూర్వమున 

నుండియు వ్యవసాయము నం దుండినట్టిిదె కాని, క త్రగా వ్యవ 

సాయము' చేయయబుడుచున్న ట్టిదిగాని అగుళయామిని దెస టప వంళ 

పారంప పర్యము “వలతి” అని 6 ముజ్ద ఈ మున కర్గము, శాక్వతపు 

కవులు కలీగి: భూమినుండి తొలగింపణబుడకర ండ క్భపీ చేంయురయితు 

6 ముజ్దని-గారు * అని 'పీలువయడును, కొంత నామ పుచ్చుకొని న్యవ 

ప వే కవు లిచ్చుపద్ధతి అ గ యందురు. ధాన్య 

తాప ముగా౭గానీ, దృవ్యరాపముగాయగాని భూమిపై సిస్తు వనూలు 

చేయుపద్ధతి దక్నీణకన్న డదేశళమునం దున్నదె. కాని ఫలసాయములో 

కాంత భోగము ఫుచ్చుకొనుపద్ధతి యెన్న్డ౭డకు నున్నట్టు తోందదు, 
ఈముజ్జని నై తు “నాయర్ ముద్దని యనిరము “వడ్ ముద్ద ని యనియు 

శెండువిధములు: (నాయర్ ముద్దని యనునది యం న మడ్ 

కొన్ని 

వై తువారీఅమరక ఫుప పద్ధతి శేయంబడునళ్వ డంతకుం బూర్వము 

తరువాత  మహను మదీయరాజులకాల 

"మందును రైతులకోను భూస్వాములకును. సూర్వాముననుండియు భుక్త క్ర 

| ములో నున్న వాక్కుల లా సాధ్య మగునంత 
వణకు, _గమనించియే భూమి నమర్పిరి, మ్రథభమమున పిాందూ 

ప్రుభుత్వకాలమందు కృషికి6 వ అమికీముగా నుండుట 
: వలనను, మ! నంతయు Woche టిస్ సికొనివచ్చుటకు ఇాలి 

. | నంతమంది వైతులు. టు. (చ ,జోపయోగముకొజణకు 
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మాత్ర మే కావలసీనంత ధాన్యమును పండించుకొనునవసరము కలిగి. 

యుండుటచేతను కృషికరులు తమళ శక్తికి దగినట్లు తమకు వలను 

పడినంత పృ దేశమును మాలే, మే వ్యవసాయము చేయుచువచ్చిరి. 

a భూమి న పేశీంచువారు. గాని భూరూప మైన ఆస్థిని 

సరిపాదించుకొనవలయూా ననీ యాస కీ పడువారు గాని భూములు క్రొను | 

వారు గాని యుండుట కటస్థపడ లేదు, అట్టిసమయమందు పంటలో ' 

రాజుభాగమునునూ త్రము రాజు వసూలు చేసికొనుచు కర్ణ కం డీచ్చ 
వచ్చినట్లు భూమిని స్వెచ్చ గా ననుభవించునట్లు అవకాళే మొసంగుచు 

దీయ ప సృభుత్వకాలమునC గాని రై తు గాని భూస్వామి. గాని భూమిప వచ్చిరి. అందువలన భూమి నేద్య మైనకొలందియు రాజునకు ద్రవ్యము 

వచ్చుటయా, ఛీకార ఇమ చేత నయినను భూమి నేద్యము. కో బడని 

యిప్పుడు రాజునకు (దృవ్యము రాకపోవుటయు రటస్టించుచుం డెను. | 

గ్రామములు ' రెండువిధము లైన వనియు, గ్రామముయొక్క 50 ననుస 

య్రులకో హక్కే_ర్పడిన దనియు నింతకుముస్నే వ్రాయయబడేను, శ్రామస్థు 

_ లావిధముగా భూమియందు హక్కు భు క్తములు కలిగి దేశాచారమును 

బట్టి సంచరించుచు. తమతమ . సవ వరములను తామే నెల 

చేర్చుకొనుచు రాజులకు లోంబడియాండిరి. తరువాత మహమ్మదీయుల 

కాలములో (గాడ నాలా మార్చి వేయక ప తన 

మోద స్స్తు వనూలు . చేయాటకు కొన్ని. కొ, త్రీ పద్ధతులనుగూడ 

నమలులోనికి 6 దీసికొనివచ్చిరి. ఈ కాలమున వ్యవసాయము చేయు 

చారు వృద్ధి యగుటయు భూమిప న్ను మిక్కిలిగా హెచ్చింప( 

బడుటుయు కొంతమంది కోయినను భూమి సంపాచింపవలయుం నను 

నాస్తక్తి కలుగుటయు సంభవించినది, . కుహూమదీయుల ప ప్రుభుత్వకాల 

ములో భూమి లేనివానికన్న భూమి కలవాని కెక్కు_వపరపలి య 

గారవమును గలుగుట తటస్థపడెను. రొక్క_రూప మైన ద్రవ్య 
ముంతే యున్నను భూస్వాస్థ్యము. గలవాని కెక్కు_ువ గౌరవ 

ముం దెను. ఈకారణములం బట్టి కాందజకు భూమి సంపౌదింపవలయు 

ననుకోరిక పుట్టుట కవకాశము కలిగినది, . అయినను భూమిపన్ను 

మిక్కిలి హెచ్చింపణుడుటచేత నేద్యము. సేయుటవలన లాభము లేక 

భూములను వదలి పెట్టవలయు ననుతలం ఫు కలవార లేకు లుండిరి, 

చాశేచే సాధ్య మఫసనంతవజు కెక్కు_వభూమిని సాగుచేయిం చుట 

లేకప ప్రయత్నములు చేయ నారరభించిరి... 

కున్కు స్కజలు భాగ్యవంతు లసటకును, రాజులకు విస్తారమ. ద దృన్యము 

వచ్చుటకును భూమి ae మంచిపద్ధతులమిో ద సేద్యము చేయంబడు 

టే ముఖ్య కారణము, ఈవివయము “మువామ్మదీయ ప ప్రభువులును వారీ 

యుద్యోగ స్థ సులును గ్రహీంపకపో లేదు, అయినను నిప్పటివలె ధాన్యా 

దులకు ధరలు లేకపోవుటవలన "నెంత ప ప్రయత్నము చేసినను అధ్ధి 

రుచితో వ్యవసాయము "చేయవలె ననునాశమా, శ్ ము రె తులకు బాల 

శాలమువటికును లేకపోయెను. 

వదలి పెట్టినట్లున్కు అట్టి విడుదల _మహమ్షదియ ప 

సాధ్య. నుగునంతవణుకో భూమిని. 

అనురక ము 

సాసచేయు నట్లు రై తులను ప్రోత్సాహాపటిచియా, నిర్భంఛపటిచియు 

భూములు. వదలి పేట్టకండ నభ్యంతర యులు కలుగ (జే ము మహమ 

దీయ పీ రు ప్రభువుల క్రి (క్రించియుద్యోనళ్టు. లేకసాధనములతో ౬ న్ న్య 

లసపద్ధతులమాయ భూమి నమరకేము చేయుచువచ్చిరీ. - నుహమ్షదీయ = 
ప్రభుత్వకాలమున నేద్యము చేయుట కఫము లేనప్పుడు. గాని. 

సేద్యరువలన _ లాభీము లే దనీ తోంచినప్పుడు గాని రైకు భూమిని 

ప్రభువు లంగీకరించి 

నట్లును క నిపింపదు, హింమూరాజాలపరిపాలన కొరమునంగాని మహమ 

న్నీ యనప్ప్యు డట్రిప పన్ను ఆతనిచరా సీ నమించి కాని అతనిని దండించి. 

చెజసాల నుంచి. శికీంచికాని బాధ" ఇట్టి రని వినియుందుము గాని 
| భూమి: జప్పచేని సిస్తు వనూలుచేయుపద్ధతి యున్న ట్లు వినము. కాని 

రించి ఆగ్రామమునకు సంబంధించియున్న పంటభూమియందు గ్రామ. హీందురాజుల కాలములో భూమిని ష్ష్ యవిక, క,యపటుచువాడుక లీ 
తక్కువగ నుండినను ముహమ్మదీయరా జ్య సనముయమునమా త్ర మక్క 
డక్కడ భూము కను కసద్దకి "హాచ్చివది, this 

జ పుచేసీ అమించుపదతిమా శ్ర, మంత గాం గన్ఫింపదు. 
అథి ఆజాాజ్జీ థి 

రైతులను తొలంగించుట . 

వారసులు . లేక చనిపోయిన వాని( భారి యొక్క కాని, 

యూరు విడిచి పాజిపోయినవాని(పరార్సియొక్క_ కాని భూములను 
దప్పం దక్కినవాండ్ర, డృభూములను సర్కాఠు తీసికొని యన్యాక్రా 

తము చేయుప పం మహమదీయుల కాలములో నైన నంత గా? 

గానిపింపదు, రాజ ద్రోహులు. గొప్ప నేర మును" జేసీ నినయప రాగులు 

శిమీం పంబకుటయే bs వారీభూ ములను మహమన్గుదియ కు ప్రభువులు తీసి 

కొని యితరుల కుచిత ముగా నిచ్చుట గాన్వి సీస్తు కట్టి pane గాని 

వాడుక కలదు, దీనిం బట్టి యోజింపంగా లైకు ఛూమిపన్ను చెల్లి 0చు 

చున్నంతపజుకు దనభూా మిని న్యేచ్చగా కృషి చసిక్రాని కంల 

టకు హక్కు కలిగియీయుండె నని చెప ప్పవలసీయున్నది, . మజీయు 

రైతులు సాధారణముగా ఖలన శ్రర మైన :మంచిభూముల న్గుంచుకొని. 

. తక్కిన నీరసభూములను బరీత్య జించువాడుకకూడ నూండియుం డెను. 

పెక్కు విధములయిన అమరకముప ద్ధతులు : “కారణము 

కమర్చవలె నని మహమ్మదీయ ప ఊభువులయొడ్డ్ద నున్నయుదో్యోగ స్తు 
థ | వ 

జే తుఫినృద్ది చెందుట | సేద్యము సేయుటవలన లాభ మున్న భూములను విశేవవ్యయ ప్ర రుయా 

సము లక్క. అ లేకుండ లాభమునకు వ్యవసాయము చేయ(దగ నభూము 

లనుమ్మాత్త చే వ్యనసాయము చయాటకు రైతు లిచ్చగించుచుC 

- దక్కి నభూములను నిరాకరించు చుండిరి. కాని మహమ్లదీయ ప పృభువులు 
భూమి నంత యు WI ran, అన్ని విధము. లగు, 

ile 
మును. 

లాభము లేనిపని చేయుట త త కాదు. కావున 

గ్రహించి, అందువిషయమునం . దనుయుగ్ధేశేమాలు స్ో 
అగుటకు దగినయుపాయములను పన్ని ఆయాపాయములను నెజవేర్చు: 



అనురకమ్లు 
బక తగినవరతులతో అచేకవిధములగు నమరకప్పుపద్ధతుల - శేర్చతీచి 
అయాపద్ధతులమింద నమరకము చేయుచువచ్చిన హేతువునుబట్టి 
ఒక్క వై కువారీయనురక ఫుపద్ధతియం జే య చేకవిధములగు నంత 
శృేదము లుండుట కవకాళములు కలినవి. నులీయు డేశకాలపా త్ర, 
ములనుబట్టియు ' నాయా దేశేములయ ౦దు భూమిసిస్తు' వనూలు చేయ 
మార్షభేవములను, మర్యాదా 'భేవములను బట్టి యు, సాధ్య 'మసనంత 
మట్టున కలజడి లేకుండ § సిస్తు వనూలు వేసికొనుటకును . "హెచ్చుగా 
జ సేద్య మశఫటక్రు ప్రో, త్సాహాపణుచుటకును వై తులయొద్దనుండి 
స్వయముగా సిస్తు వనూలుచేసి కొనుకస్ట్యములు తగ్గించు కొనుటకును 
తాలూకా దారీ, గ్రానువారీ హా. మొదలగు త 
గూన మహమ్మదీయ లవలంబించిరి. _ 

ఆకాలమున అకృరుచృక్ళ క,వర్తి deans PEN 

~~ బరిశీలీం చి ఫలవ త్ర త్రనుబట్టి స్స్తు నిర్ణయించి ఏవిధమగస 
సెటిల్ మెంటు ను నుహమదీయ రాజులు చేసి యుం డక పోవుట 

వలన తేత్కా_లోప యుక్తమైన అ'శేక విధ మలగు నేర్చాట్లులు చేయ 
వలసివచ్చి నది, ఆనేతుహీనూచలసర్యంకమళ వీాంచూ దేశ మంఠేయు 
నొక్క_నియేలుబకియం బేకకాలమున నొక్క_ నియధీనములోనికి 
వచ్చియుండ లే లేదు, చేశ మంతయు. భిన్న భిన్న రాజ్య యులుగను ననేక 
ఖ్. ములుగను విభజింపండి యుండుటచేతన్సు ఒకొక్క. 
రా వ.మం దొక్కొ._క్క రాజుచేలుబడియం ద్ కొక్క పద్ధతి ననుస 

రించి ప్రజలకు భూమియందు పూకష్కశు,' ఆస్సియా నధికారమును 

శేర్చడియుండుటం బట్టియు, నొక్క_శురాజ్య మును, ఒక్క శు రావ 

మును నసేకప ప్రృభువులపాలనకు లోబడి యచేకవిశములగు వ్యావ 

RT జెందియుండుటచేత ను వూర్యపుపద్గతు. లెంతగా. 

మార్చకుండం గాపాడ(బడుచువచ్చినను వాన్ని మార్చులుమాత్రను 

రాక తేప్పవయ్యెను, అమరక ఫుపద్ధతులనుగూర్చి యోజిం చునప్పుడును 

తద్విహయక వ్యవ హారములను విమర్శిం చునప్పుడున్కు - “కులువిధములగు 

అమరకపు ఖేదములను విమర్శిం చునప్పుడును ఈ వినయమును మన. | గ్రామన్లు 
థ్ 

ిట్టేవియే నగ ప స్కదేశీయలు గాక (౧) నేద్యములో నున్నప్ర, దేశము 

సునం దుంచుకొనక తప్పదు, ఆంగ్లేయులు వీందూ బేశము' నంఠయు 

జయించి స్వాధినపజిచికొని రని కాని బలాత్కారముగా నూడం 

దీసికొని". రని కాని బహుమానపూర్వకముగాం బొంది రని. కాని 
చెప్పుటకు వీలు లేదు, ' ఈదేశ మంతయు. నెక్క_ప ర్యాయముగా | ఎ 
నాంగేయ (చ, భుత్వమునకు( బిక్క లేదు, . 

ముక్కొక్క విధముగా నొకొ్క్క్ట€క్క_టసమయమునం దాం'గ్లేయులయేలు 
బకిలోనికి వచ్చినది, 

ఒకొక్క. రావ 

మలయంగు వాడుకయం దున్న అనురకుపద్దతు లన్నియు బలు. 

విధయు లెనవి. మసహమదీయ, ప ప పృభుత్వకాలమందు వాడుకలో నున్న 
అమరకపుపదతు లన్నింటిని వీరు మార్చి వేయ లేదు. ఆం గ్లేయప్రభు త్వా 

. . రంభదివములలో మహమ్మదీయులయమరకపఫుపద్ధతులానే యనుసరించుచు 
భూమివినయమున భూస్వాములకుంగల హక్కు. తమస్వదేశ మగు | 

Polen, రైతును _తొలలించుట సంభవింపదు, భూమి 
నింగ్లారడు చేశములోని,. 'వక్క్టువంటిదే త? ళు మపడి కొన్ని 

బడుచున్న భూమి కొంతయు, 

మునక దూరమున నుండుట 

| అందువలన షాందూటేశమునందలి... మ... 2 

 కేక్వేటురయికులకు న సంవత్సరముల కొకప పర్యాయము. భూమి 

995 

మార్పులను జేసిరి. వివిధము లగరా వ ములయందు భూస్వాములకు 
భూమియందు గలహక్క్క . సాధ్య మగునంతవజకు పరికీలించి వారి 
వారిహాక్కు._లకు భంగము కలుగకుండ నాయారా.ప ములకు. దగన 
విధమున గ్రానుములస్వ బ్లావమల్తు హాడ గమనించి 'అమరక పుపద్ధతుల 
“నేర్చజీచిరి, మ న. వ ॥ 
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గ్రానుము 
కాంబట్టి కా మన మునురకము విన యమున ela 

నప్పుకు హింనూటేశమునందలి యన్నిరా స్హ్రములయందును అన్ని 
(ప, దేళములయందును అన్ని జిల్లాలయందును వాడుకలో నున్న పలు 
విధము లయిన అమర కఫు పద్ధతులను యోజొంచుచు గ్రామస్య భా 

శ వములం బట్టి _చగ్యౌోమయులయందు మార్చు చెందిన అమరక'ఫు భేదములం 
గూడ నిర్గ యిం పనలనియాన్న డి, స్రీస్తు (రివిన్యూ) సంబంధ మైన. 
వ్యవహారము నకు (గౌ మము ప్రధాచాంకీయు, ఆ గ్రామమునకు 
సంబంధించి త్రాకుష్టు లిండ్లు కష్టుకొని కాంపుర ముండు ప, దేశము 
కొంతయు, నత్తం గ్రామకంఠం మొదలయిన చర్య త్రో వ్యవహ 
రింపంబడుప ప (ప్ర దేశము కొంతయు, చెజువులు, కాలు మార్గములు 
పుంతలు హోరంబోనలు, శ శానభూములు, ధాన్యము నూర్చు 
వను శేర్చడినప్ర, ప, దేశములు ధరారామములు మొదలగునవి యుండు 
ప్రదేశము కొంతయు, శ్ర్రామక్డు. లందజయాప పటా. ముమడిగా 
ససుభరింపయో నస్గంర్వలు కొన్నియం, స రులిబకుఖులు చయుట 
కోను దిరుగుటకును నున్న ఉమథిభూమి కొంతయు, నేద్యము చేయం 

సేద్యమునకు 6 దగియున్నను నేద్యమా 
కాకయున్న భూమి. కొంతయు. గృహ్యర్హ తకు 6 _చెందగినభూమి 
కొంలేయయు నడవి కొంతయు నుండుట సాధారణము, ' గానుము 
యొక్క వై శాల్య మునుబట్టి యు her వు - నడవిప్ర, దేశ 

దాపున నుండుటంబట్రియు నూ 
ప్కదేశములయొక్క_ వై శాల్యము. లుండుట సంభవించును... ఇందు 

_ లుమ్లడిగా ననుభవింప(దగినట్టివి యు సేద్యము చేయందగి 

(౨) కృప్యుర్హ శ గలిగె కృపి చేయని ప ప, దేశము (3) కృృన్యృర్హ్హ తకు 6 
_చేందగిన ప ప ప, దేశము, (ర) అడవి . ఈ  నాల్లీంటివిమయనేన కొంచెము 
చెప్పతలనియున్న డి. 

ఆ (౧) వ్యవసాయములో నున్న ప్ర ప-బేశము.. 
తై తువారీ పదతి క్రీ ంద నమరకములో నున్న గ్రా గొ ముమలలో 

యొక్క_వై శాల్యమును బట్టియు ఫలవత్త త్తను బట్టియు నీస్తు నిర్ణయించి 
ఆసీస్తు ఇచ్చుచుండువటకో నిరాటంకమగా సనుభవించుప పద్ధతి నొక 
సట్టాతో నీయంబడీ నభూమి, 30 ' సంవత్సర ములతరుచాతే మరల 

"శేటిల్ -వెంటు ? సీన్లు ఏర్పాటుచేయునపుడు విధింప(బడుపన్ను 



౨౫% ర 

యక్క_అ లేనప్పుడు సకాలములో భూమిని విడుదల పెట్టుటకు శై తునకు 

హక్కు. కలదు. రైతు భూమిపన్ను చెల్లింపనప్పుడు భూమి యంతయు? 

గాని అందుకొంత భాగముగాని వేలమువేని అమి .నీ సువనూలుచేసి కొను 

టకు 'సర్మా_రున కధికార మున్నది. శ్వజన్షరతులకు లోయటీచి పట్టాదా 

లైన రెతునకు భూమి నమ్థుకొనుటకు6 గ దాన మిచ్చుటకుంగాని 

తనఖా "పెట్టుటకులగాని స్వాతంత్ర, ,వ్టము- “కలదు. -బక కతిరు నెల్వేలి 

జిల్లాలో దప్ప తేక్కి_ నజిల్లాలలా నిట్టిప ట్టాభూములలోనీ చెట్టయంచుం 

గూడ నరైతునకు స్వాతంత్ర, గ్ర కలదు, కం 

మార్రేము సర్కా_రునకు హక్కు_ కలదు. వా రట్టివి తృవ్వుకొను 

నప్పుడు ఖనిజయలస్వ భావమును బట్టి 6 రాయర్రీ 0 ఆనుపన్ను వసూలు 
వేయుదురు, ఇట్టిభూమియందు రెతు తన స్ట మైనసస్యమును వేసి 

పండించుకొ నవచ్చును గాని సర్కా_రునీటివలన పల్ఫ పుసాగుబడి చేసి 
నప్పూడుమాత్ర, తము చారు అ. అలలు పు 

వలయూును;-... వ: 

ఇట్రిభూములు 'జిలాయిదీభూము లన(బడును. | ఒక్కక్క 

ఒగ్యామములోని భూములను గొలచి కొంతకోంతభూమి కొ కొ([-కరా 

-నెంబరుగా "సేర్చజుచుపద్ధతి సర్వీ యందురు, 

[న తులప టాలలో నొక్క_పట్టాలో "పెక్కు నెంబర్ల కలసి యుండుట 

గాని Pee ట్రాలో చేరినయొక నెంబరునం దచేకభు క దారులెపేర్ల 

చేరియుండుటి గాని కట ంముకుండును, ' "పట్టాదొ రయినరయితున 

కొక నెంఖబరుభూమిలో తనయిస్ట్రము వచ్చినంత ప్ర ప,బేళము తన కిస్ట్యము 

వచ్చినవారికి దానవిక క్రయాధికారములతో నిచ్చివేయుట కథికారను 
కలిసీయుండుటవలనన భూములు కుటుం బమువారు పంచుకొనుటవల | 
నను ఒక్క_ చెం బరుభూమి అశేకల, క్కి కింద భుక ములో నున్నట్లు 
రిజిన్లరులో 'వ్రాయాచుండుట కేల క - భుక్త మునుబట్టి, భూమి 
హక్కు నిర్లయ యింపంబడుట చేత "పట్టా అంత అ త్యావళ్యక వైః 'మెనది 

కాదు, పతన రకు ఇయ్యవలసీన సీస్తుమొ త్రము తెలియ (బబు 

_ లేవండ ననుభవిం పంబడుచుందునట్టిదియా, "దేవాలయములు నీదు 

సత్రములు గ్రా గ్యామనౌకర్గ వేతనములు 'మొదలుగువానికొణ 'క్రీయయడి 
నట్రివియు నగుభూములుకూడం ge యుండును, ఈభ్వూములం 

“గూర్చి ముందు చర్భీరపణడును,. జిరాయితీభూములమింద కిం 

॥ . : యేండ్ల కొకప పర్యాయను సీను శరంతంమపదఆి. 6 సెటిల్ మెంటు? 

ie ween 3౦ యేండ్లకు  తక్కు_వకాలయెనకిక .“జేయండిన 
సెటిల్ మెంట్లు ' గల గ్రామము లున్నవి గానీ యొక్క్క్టవకాలమనకు 

1. చేయండినా నటిలొమెంట్లు. గలగ్హామములు లేవు 

జమోకాచాక గ్రైమములలోను శౌబూకాడాకీ మములలోను ల 
జేరిన 'జిరాయితీప ద్ధతులకును ' “గవర్నమెంటు, జిరాయిలీ పద్ధకులకున 

పట్లోడారు ల న, 

అవనుఠరక ము 

కనా కలదు... వానివినయ యస భూయాసందర్య కులంయందు. చర్చీంప' 

(౮) వ్యవసాయార్ద మై మె  వ్యవసాయములో. లేని భూమి 

- ఇటిభూమి యొక కప్పుడు. సర్వీ కా(బస్ నెంబరుగా విభజింప. 

బడుట యు కలదు, _ ఇట్టిభూమి, దరఖాస్తు సుమౌంద6 గాని వేలము పాడి 

యెక్కు_వపాట పొడినరై తునకుం గాని. కీవిన్యూబోర్డువా శేర్పణీచిన 
నిబంధనల. ననుసరించి సిస్తు నిర్ణయించి; అమరకము. చేయంబడు 

చుండును, 

(3) వ్యవసాయార్ల తకం జేయగినభామి. 
ఇట్టిభూమి సాధారణముగా సర్వీ కాంట డియుండదు. కానీ 

దరఖాస్తు చేయంబకినతరువాత సర్వీ చేయబడి సీస్తు నిర్గ యింప( 

బడును, దరఖాస్తుడారునిపరపతిని యోజించి రివిన్యూ బోర్డువా కాన 
చన నిబంధనలకు లోంబటీచి. అమరక ము చేయంబడును, 

ఇట్లు క తునధీనము 'జేయయుడిన- ౨-3 తరగతులభూ ములు 
కూడ జిరాయితీభూములలక్షణముల జెందును, 

సర్క్మా_రురె తువారీ శ్రా మములలో నున్న అనాదిబం పరు 

భూములయొక్కయు.. బంజీరోగూములయొక్క_యా హక్కు_ సంపూ 
ర్లముగా సర్కారుదే. .ఇట్లిభూమిని: రయికునకు దరఖా స్తుమీ(ద 

నిచ్చునప్పు 'డితరులక క _ నాగ్ర్రామస్టు సులకు, నిచ్చుట సర్కారు 

మత ఘు, 

నే గ్రామము లోని కును జమోకా 
యొక సంపూర్ణ త లో ౧బడియుండును. జమాకాచారీ 

శ్రానుములయందు: రయికుచే విశుదల ' 
వాక గొనయబడినట్లివగాని, మణి ఇ నైనను జమోాకొా 

' చారువశ మైెయాన్నటట్టివిగాని యసభూయులవినయముం గూర్చీయా 
చుటకుమా త్రమే పట్టా యుపయోగము గాని అందువలన రైతున . అశాదిబంజరుభూమలనుగూర్చీయా నమర్తకము చేసికొనుటకు సర్వాథి 
కాకహక్క మ. నలుగలకేయు ప శ్ర మువంటిది కాదు, సేద్య న మగు. 

. భూమిలో స్స్తు వనూలు చేయబడు ఈజిరాయితీభూమి గాక సీ 

పెట్టంబడినట్టివిగాని జమోక౯్ 

కారము : . జమిక-దారుల కన్నను, ౧౯ా౦రా-వ సంవత్సరమున బారీ 

స్తు. చేయయుడిన ఎే ప్రేటుల్యాండు ఆక్టునం దలి సరతులకుమా త్రము సంబం 
ధించిన. ట్రమరకము చేయణుడవలెను. 
యండలి 'జిరాయితీ బంజరు భూములను రయితుల కిచ్చుసేల్చాటు 
లన్నియు . నర్కా_రురివిన్యూశాస సనములలాే వి_గ్టరించి చెప్పంబుడియే 
యున్నవి. ఈళాసనములలో.. రయికున. కున్న స్వాతం తృ న్రములును. 
హక్కు_లఃను సర్మా_రున “కన్న స్వాతంత్ర్యము. నధికారమును 

' విస్పష్టముగా6 చేప్పంబడియున్నవి,_. | 

: రివిన్యూబోర్లుచారు జారీచేసిన ' 
| రివిన్యూఅధికారులు జూరీకేయునధికారప తి తిక లం బట్టియు. వ్యవహ 
 రీంప(బడుచుండును, కాని రయికువారీ సెటిల్ క ముంటుకుంక్కు వ్ర ప గగన, 
-లక్షుణమలుమాత్ర్రము ' మార్పు. చెందవు. 

యులు సూ గ్రానుములు - దలన పా అమరళసును 

సర్మా_ ba శ్రోమముల: 

'ఆమరక పుపద్ధతు లన్నియు 

6 స్టాండింగు. ఆర్హరుల "నుబట్రియు, 
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జెందినగ్రామములయందలి. . జిరాయితీభూములును బంజరు అనాది 
బంజరుభూములును. జమికొదారీ శ్రామములయిందలి యీాభూముల 
లక్షణమే యించుమించుగా. rk వాని యమరకమువిషయ. 
మునంగూడ ఈ ల్యాండుఆక్ట ' వరతులే వర్తింపంజేయంబకుచుండును. 
నీలగిరి, వై నాడ్ . మొదలగు చేశయమలయందలి. అమరకఫ పుపద్దతులు వేలు 
విధము లై నవి, తేయాకు. “కాఫీ. రబ్బరు. చింకోనా. మొదల 
తోయులు 3 వేయుట , కర రమెన .. భూముల = అమరక ఫుపదతులుగూడ 
వేబువిధము ఇలనవే. ఈసాధారణనై తువారీ. అమరకముపదకులు "గాక 
సర్కారువారు శాశ్వతము గాల. గాని, తొంబదితోొమి దిసంవత్సరము 
లకుంగాని వారియిష్టము వచ్చిన. _ కొన్ని సంవత్సర ములకు6 - గాని 
యిండ్లు, కట్టడములు, ఫ్యాక్టోరీలు మొదలగునవి నిరి రించుటకు(శాని 
యితరములయిన ఖారుఖా నాపనులు చేసీకొనుటకుల గాని గనులు 
(తన్వుకొనుటకు. గాని భూముల నినుర్ఫు పల కుటు గలవు, ఇట్టవాని 
విషయమున వేలువేటుచట్టములును Fone శేర్పడియున్న వి, 
ఆయా చట్ట యులను నిబంధనలను అనుసరించి ఆట్లివాని యమరకఫువి శే 
ఫము కే జరగుచుండును, సరా రురయికు వారీ భూ యుల యమర 
కపుపద్ధతులు మొదలగువాని వివ యమున బొంబాయి రాజధానియందు 
బొంబాయి రివిన్యూ ఆప్ట ) అనునొకచట్టయు నేర్చటిచి ఆచట్లయు 
నిజంధనల ననుసరించి వ్యవహారము జరపుకొనుచున్నారు. కాని మన 
" ప్ప నుందుమ్మాత్సము దొరతనమువా రట్టిని బంధనలు. చేయక. సంద 
A. arab దామ జారీచేయునిబంధనలనుబటి యే ం 

వ్యవహారము జర పుదుండుట చేత నీరా వ్ర మందు _ రివిన్యూవ్యవవో 
రము కేనలము . దొరతనమువారిచి శ్రవృ శ్రి తి _ననుసరిం చిర షస 
చుండుట కవకాళశము తటస్షించినది. ఇంతియేకాక జమాకొాదారీ గ్రాము 
ములలోని జి రాయిత్భూములసీ స్తు "పెం చం్బకుటకు కొన్ని క 

లును కొన్ని మికులును శీ ల్యాండుఆష్టు నందు. వివరించి విధించి 

యుండిరి. కాని 30. సంవత్సర ములతఠ్తువాత సర్కారు భూములు 
మరల టిల్ మెంటు చేయునపఫు డిట్రినిబంభనలను గాని. మితులను 
"గాని వివరించి విధించియాండ లేదు. 'కయితువారీష పటిక, క్ ఊలుగు *, 
6 మోెతావిసల్ * . 6 ఆమానీ * అను భేనములు గలవు, ఊలుగుపదతిలో 

 రయితువారీపద్దతియందునవ.లె సెటిల్ మెంటు సమయమునందలి ధరలను 
బట్టి కాక యెప ప్పటికప్పుఢు ధాన్యయన కున్న ధరలంబట్టి సిస్తు నిర్ణ 
యిం పబడుచుండును. ల శ్రామసముదామోప యోగమనిమి క్ర ముగా 
చశేర్పాటు ఇవేయంబడిన . * పోరంబోకులు 9. 6 సంతలు) మొదలగు 

ముల కపయోగింపనప్పుడును . శామోపయు క్ర కోయలు కాన పుడును 
సర్కారు వేలంపాటమిో(దం, గాని. yes స్తుమి౭దం. గాని .సీస్తు కట్టి 

రయితులవశేయు ,చేయుచుండునానారము గలదు. ౨ = 

నిర్భయించునఫుడు (సెటిల్ మెంటు చేయునపుడు). భూమియొక్క 
ఫలన ర్త రను బట్టి తరగత్రులు నిర్గ ర్భయించి, అట్టి తరగతిని బట్రియు ;జొలాధా 

త్ 

వో 

శాదిసదుపాయములను బట్టియు సంహ మమ బడు ప ప్ర చేశమనకుం 
గల రూరమునుబక్టక్సియం,  పొలఘులోనుండి Pe మావలీకి( "దిశ 
కొనిపోవుట కన్నమార్ద సదుప్తాయములం బట్టియు, కూలిప పని చేయు 
కూలిపాం (దజీతేములం బట్టియు, wales ౧౦ సంవత్సరము 
లయం జ భాన్వభనా న చామాయివ్నీ చెసి దానింబట్రియు. “గాల 
వై పరీత్యమం బట్టి సంభవింపయోవునష్ట ములను గురి తయ నేద్యము 
గామించుటకు రయికున కగునన్ని విధము లగుఖర్చులను, ర యితులక 
గాలవైప పరీత్యమువలన సాధారణముగా. సంభవించునష్థ్ర ములన్వు పంట 
మోంతకూలి వై శాఖర్చులును భూమి బాసచేసి సికొనుటెకును ఎరువు 
పెట్టుటకు గా౭దగి నసౌమ్ముమోగదివడ్డీ యును లెక క్క చూచి అవి పోగా, 
మిగిలినదానిలో సగము ఫోగ్గయు భూమికి 1 స్స్తు కట్టవలసిన దని సర్మా_ 
రువారియేర్సాటు. భూమిసీస్తు నిర్ల యించుపదతియు నట్టు నిర ర యించు 

| విధమును. సవి సరము7గా సెటిల్ మెంటురూప్పీలోం జెప్పలడుటయే 
కాక దేశకాలపాత, త కులం బట్టి రివిన్యూ బోర్డువారును" Meade 
ను త్తరువులు దారీ చేయు వాడుకనాడ కలదు, 
మెంటు? చేయుసపుడు సెటిల్ మెంటు ఆఫీసరు. ఆజిల్లాలోనిభూమ 
లను కొన్నింటిని తనిఖీచేసి, అంతకువూర్యము వేసిన 7 సెటిల్ మెంటు 
నందలి సీస్తులను విమర్శించి భూములతీరములు పర్తీషీంచి సెటిల్ 

ఒక జిల్లా సెటిల్ 

మెంటుమాన్య్యూలులో నున్నని బంధనలం బట్టి. పల్ల పుభూమలయు 
మెరకభూములయు సిస్తుళేట్లను నిర్దయించి సవి స్పరముగా నొకరిపోర్టు 
తానీ దానిని రివిన్య్యూ బోద్లువారికి 'కలెక్టరద్యారా ప౦ఫును.. ఆ. రిపో దనే * మ్కీమురిపోర్డు ” అందురు. ఆనీ మురిపోర్లును పరిశీలించి తమ 
యభిప్పా ప్రాయములతో రివిన్యూబోర్డు నారు దానిం | బృచురింకురు, అప్పు 
డును _ అంతకొప్రూర్య ము సెటిల్. మెంటు - ఆఫీసరు సిస్తురేట్టను నిర్గ 
యిం చునష ఫడు చేయు వాక బుసమ యమం దును భూస్యాములును రయి 

శుల్గును దమతము యా కేపణలను చెప్పుకోవచ్చును. తరువాత రీవిన్యూ 
1 బోర్తువారియఖి ప్రాయ ముతోం బంపంబసిన. ఈ స్రీ_మురిపోక్ట్లు ను గవ 
ర్నమెటువారుష పరికీలించి దానిమైని త్రుట్టక్తుదియు_త్తరువును జారీ 
చేయుదురు, ఆయు. _త్తరువు ననుసరించి సిస్తుశేట్లు కట్టి "సెటిల్ మెంటు 
ఖాయము. వేసి. పట్టూ . లీయంబడును, మొదట స్కీ_యురిపోర్టులో 

సెటిల్ మెంటు _ అప కట్టినవేట్ల నామోదించుటకుంగాని త ౦చు 
టకులూనని * "హెచ్చించటకంాని రివిన్యూబోర్డుళారి. 'కధికారము' 

గలదు. అందువెని గవర్న మెంటువా' రుత్తరవు జారీ చేయునపుడు 
FH శేటిను మారు+టకు బట్టి నవియు,  చెటువులు . మున్నసనవియ్యూ. నషి ' నిర్ణయిం ప(బడి ఎనక్షార్య  శీట్ల చి వారి కధికారము గలదు. ఈ  యధికారములం 

.నాశారఆముగా స్కీ_యురిపోర్టులో సటిలొమెంటు ఆఫీసరు సిఫారసు 
ఎ చేసినరేట్లను బో, రారు. హిచ్చించుటయ్సు నాశేట్లను మరల దొరతన 
| మువారు హెచ్చించుటైయూు.. నంభవించుచుండుటం బట్టి es 

30 సంవత్సరముల కొకసారి. :ళయిక్షెవారేళూమివై. ఓ సిస్తు ue జూచి పంటలు పరిశీలించి స్తు'నిక్భ యించినచె ౦ 
అఫీసరునీద్దాంత మెందూలకును. 

చుం డును, 

నికి? క రాక పోవుటయాం 'చటస్థింు 
7 
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(5) అడవి 

పూర్వము మాందూరాజులకాలమున - నడవికి విలువ గాని 

వాక్కు గాని యున్న ట్లగపడదు, జనులకు తమయిస్ట్రము. వచ్చినట్లు 

అడవిలో( దిరుగుటకును ఇష్టము వచ్చిన ప్ర చేళములయందు. సాగుబడి 

చేసికొనుటకును కలప మొదలగు అడవిఫలసాయమును. స్వేచ్చగా 

ననుభవించుటకును అధికార ముం డెడిది, తరువాత మహమదీయ రాజుల 

కాలమందుంగూడ మహారణ్యములలో నిట్టియధి కార మే 

కున్నను గ్రా గామము _లేర్చడినతరువాత నాయా శ్రామములకు సంబం 

ధించి దాపున నున్న యడవుల శాయాగ్రామస్తులే క అనుభవించు వాడుక 

కలిగినది. దానింబట్టి గ్రానుస్టులు కమర మయులకు సంబంధించి 

దాపున నున్న యడవియరను వంటచెఎకు, క కలప, అకులు, పండ్లు 

స 
జల 

క 

వ్వేచ్ళగా. ననుభవించుచు. గాలము గడపుచుండిరి. ఇకర గ్రా గామ సులు 

తమ గ్రామముతో సంబంధించిన యడవి. నమేభవింపకుండుబె్లు నివా 

కింపకండ 'నూరకుండుటయు( గలదు, అది చగ్రానుస్థులయిస్ట్య ముం 

బట్టియా, శ్రా గా సము ల$క్తిని బట్టియు, నడవియొక్క_ వై Monee 

నడవియొక్క. స్వఫొవముంబట్టియు జరగుచుం డెను,  ఆకాలనుందు 

"కలప మొదలగునడవివసు స్తువులకు ఖరీదు శే దనియే చెప్పవచ్చు సే. 

అందువలన నవి అముకొనువాడుక లేదు, ఇండ్లు కోట్టుకొనుటకు కలప, | 

 పూూనుకొనిరి, అశవు 'లెవరివశమందు నుండని వగుటచే దొరతనమువారికి వ్యవసాయము చేసికానుటన కజ్తులు కంప మొదలగునవి యు, భూమి 

కరువు కట్టుటకు సారుటాకులు ha గృషహోప యోగము 

నిమిత్త తము. క కెపుల్లలున్కూ ఆవులను ఎడ్లను గొెప్తులను "మే(కలను 

మేవుటక నడ్డిగాదము మొదలగునవియు నవి తితుగుటకు గావలసీ 

నంత ప్ర 'ేళమును వ్యవసాయదార్గ కత్యశసరము. . pp వ్యవ 

తం ర్ల గుటవేతను, వ్యవసాయమే ప్రధానవ్యాపారముగా( 

గలవా రణటచేకను వారి కడవి బహూపయు కము గాం గావలసీన 

వ్యవపాయడా. రగు గ్రామిణుల కడమియందలివస స్తువులు దై నది, 

వ్యవసాయమున. కర్యవసరముగాల గావలసియుండుటం బట్టియు నట్టి 

వస్తువులు వారికి చేకూరనియేడల వ్యవసాయము వు దనుకార 

ణముంబట్టియు వ్యవసాయమున కేవిగ మగునాటంక' మును గ లరగకుం డ6 

జేయుటకై . జాను. లం తేమతేమ గ్రామములక్లు . సంబంధించిన, యడవు 

లను “శ్వ్యచ గా . ననుభవించుటకు నేవిధ మగునాటంక మును మహమ | 

 హక్కు.భు క ములవిషయమున దీయప (పృభువులు కల్పీంప లేదు, కాని అడవులలో _ నున్న భల 

సందర్భ కేయలు. మొదల న కా 

నొంతవజకు గట్టుదిట్టము చేయుచుండిరి, a న 
అ! 

తరువాత్ నాంగ్లోయ ప ప ప్రభుత్వ మారంభ మెనపిన్లుటు oe యాను 

రో సం బంధించినయడవి నా గ్రామస్థులు న్వేచ్ళశా,, _నసుభదింరు 
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. గతా కోకు ననుభనింఛురుండుబకలన + వానియందు పారి కొక 

యు కొట్టపండం 

య సర్వస్వతం త్ర, 

యె స్రేట్లు, జాగీర్లు, అగ 

యను వచ్చుటకు సొధన మనియు 

అమరకము 
విధమయిన ' ఛు క మువలన - సంభవించినహక్క్కు. కలిగను, - కాని 
శ్రామముతో. సం బంధించినయడవి.. యెంత యనువివయమునుగుజీంచి 
యోజించి నిశ్చయింపవలసినయవసరము కలిగినది. ౧౮౬౫[-వ సంవ 

తృరమువజక నడవులవిమయమున. నేవిఫ మెనశాసనమును జేయుటకు 

దొరతనము వారు (ప్రయత్నింపలేదు. “కాని, అడవి పాడువడంజేయ 

కకండునట్లును గార్చిచ్చు' 'వమొదలను వానివలన దయా కాకుండునట్లును 

నాన్ని ప్రయత్నేయు లప్పుడప్పుడు నేయుచువచ్చిరి. "ఇందువినయమున 
నుచిత మగపదతులనుమా త 'మేర్చటుప లేదు. మన దేశళయుయొక._ 

Ww 
స్రీత్రోన్ల స్పితిని బట్టియు మనదేశీస్థులవృ త్ర తివి శేమయుం బట్టి యు ' నడి 

మికిలి ముఖ్య మై “మెంది: అడవులస్థితినిబట్టి శితోన్ల స్థితయు వాతావరణ 

గతియు. అతివృష్టి; అనావృష్టులును" 'శర్పడుచుందు ననుసిద్ధాంతేమురి 

'కంప్క గడ్డి మొదలగు నడవియందలి యుపయు క్ష వస్తువు లన్నియు బట్టయు, మన దేశమనయందలి 'యడవులయందు .సంభవ నుసచున్న 

మక్కలి విలువగల కలప 'మొదలను ' 'వస్తువులయొక్క_ విశేవముం 

| బట్టియు నడవులు మనబదేశేయనకు ముఖ్యము లై నవియు నయాల్యము 
పా "నని 'పరిగణింపంివ వవలసివద్చినది, ఆంగ్లేయా లీవిపయ 

గ్రహింఛ్కీ అశవులను గాపాడుటవలన దేశమునకును' బ బృజలకును 

అల్ల pe లాభ మనియు దొరతనమువారికి విశేష దృన్యాదా 

గ్రహించిరి.. ఈయుదేశముం బట్టి 

శవులను కాపాడవలయు నని వారు నిళ్చయిం చికొని యాపని కై. 

త్ర గలవిగా - పరిగణిం పంబడవ లెను, 

గ్రుహారములుు శొతియ గా,మములు, శాల్లూ 

కాని జమిక్ దారీ 

కాదారీయెన్టేట్లు మున్న గువానికిని . స్వతం, (ఈ, రాజ్య ములకును సంబం 

ధిం చినయ డవుల వోకు. వారిదే. కాని గవర్న మెంటు. దెంతనూ త్ర, తకు. 

. కానేరదు.. కాయుట్టి సర్కారు '- అడశి' మేదియో, యితరుల - టీ 

 యేదియో ముందు. నిర్ణయం చుట కవసరము కోలుగుటచే దొరతనమువా 
 రానిర్లయమును జ సరిహద్దు లేర్పజీచిరి, *  దొరత నముపారియడ 
వులయందు. ' వారికి.  ఫర్య్వప్వకం శ్ర | మెన. హక్కు కలదు. గాని 

క శా త్రాకుసు see న 

ములు -శేవలము  "పరిగణింపంబడకుండుటకు “ వీలు. లేకపోయి 

నేదె ౧ాబు(వవ 'సరివత్సరమురరు వాత నడవులను శీవలయ నీరో 
కరిచి. విడిచిపెట్టుట వం. గ్రామస్తుల - కోడవియం చున్న 

పరికిలీంషు చు చేయే గ్రామముతో 

. ఎలితంధకను (8 యెకేతో ) అనుసంగతి సద్ధాంతీకరించు : చేరా 

| ట్రులను-: "చేయాసాగనములను. * "యోజబించుచు 

కిబూరి3ల ' 'కిచ్చుపద్గత్రి.- నమలులోోనికిం - 'దీసికొనివచ్చిరి, ' 

“ నడవులను . స్స్తున 

"తరువాత 

ధా తమతమే్రామములకు సంబంధించినట్టివియా,' దమ రహ 

ద్రతిలంధింపక య్రూనుముతోడను సంబంధిం పకుండిన పెద్ద | 
_యడవులవీవమయమున జీవి. మయినయేర్పాటును' “జేయకయంచికి: 
గాము ఎలు బాలకాలముననుండి 'వారిపారీ ఈశానమములతో ' సం బంధించి . 
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యుక్త మగునట్రివియు" నగు. నడవుల నిజా రాకు 'బు'చ్చుకొనువద్ధతి 

చ్రుస్తుతే.. "మమలులో “నున్న క్ ఖా ర్యెస్టులాఎ ౩ రిం వ 

ఇంటరు aa ౧౮౭౮ _- వ సంవత్సరమున బారీ చేయంబడినది; 

తోరువాత పాతను రిందువిన యమున . Tes = అట 



అవురకము 

ఈయ 
సంవత్సేరమునందు A -వ చెర్బరు ఆష్ట జార్లీచేసిరి, 
రా౮రా౭౮రా వ సంవత్సర మునందు చేయయుకిన శాసనముక న్న .విపుల 
మైనది. ఈరెండుళాసనముల ననుసించియు దొరతనమువా శేర్చటేచిన 
నిబంధనల ననుసరిం చియు నడవులవ్యవ హోర మిప్పుశు జర గుచున్న ది. 

అడవులను గాపాడి. "పంచవలయు. ననును ద్లేశేముతో' కొన్నిం 
టిని ఆకట్టి “ రిజర్వుఫాశెస్థు 9 లని యు (6 దక్కి-నవానిని అంకట్రక 
6 అకారిజర్వుడు ఖా రెస్టు ? లనియా లెండువిధములు గా విభజించి 
సారు నులక ఏ పమయోగములవివ యమున న 
bet OT NS తీయు ఆకట్టక అక్ రిజర్వుడు ఫా రెస్టు 
నుంచి తేక్కి_నదానిని ఆగోట్టుప పద్ధతి 'ననులులోనికిం చెచ్చిరి. మొదటి 
యిజా రాపద్ధతిమాంద నడ కవుల ; నమరుచుమార్లమును వదలి పెట్టి ), అడవులను 
6 అమానీ*' చేసి, అడవివస్తువు లన్ని టికిని 
అట్టివస్తు వులు నిర్ణయింపంబడినఫీజు చెల్లించి అసంరక్నీ తారణ్యముల 

నుండీ గ్రామస్త నా తెచ్చుకొనునేర్చాటు శే చుసిన, పెద్ద-అడవులలో 

నున్నమ్రా;సకలప మొందలగువానికిం గూడ  ఫీజుశేట్ల ీర్పలిచిరి. 
ఈపద్దకు లన్నియు 'నా/కట్ట్రంబడక సం పూర్ణ ముగా6 బెరిం౧ నయడవుల 

6ళ్ట్బ్డు) నిర రయించ్చి 

యం'టే అమలు జరపయిడుచున్న వి గాని ఆశట్టంబపీనయడవులయం 

దమలు జరపుట లేదు. అట్రయడవులలో . (బవేశించినను ఏకలప గాని 

కొట్టినను శికీంచువిధినూడ 'సేర్పజుపయిడినది ఈపదతుల ననుసరించి 

గ్రామళ్టలు వ్యవసా యముకొ ఆకుంగాని గృహోపయోగమునకె కాని 

కావలసీన యడవివస్తువు లన్ని టికిని పన్ను చెల్లీ ంచి తెచ్చుకొనవలసీన 

యనసర మున్వు దమమేంకలు గొకులు ఆవులు మొదలగువాని నడవిలో 

మేపుకొన్నందులకు పన్ను, అనగా ఫుల్లరి చెల్లీ ంపవలసినయవ'సర 

మును గలిగెనది. అడవిలో. బుట్టిన మెనమ్ము లేచె, లక్క, బెరడు, 

అకులు, బంక: మొదలగు సర్వపచార్థములును 'దెచ్చుకొనుటకు(గూడ 

పన్ను రేట్లు క ట్రంబడుటవలన నడవివస్తు వేదియు. 'నివ్వరును = 

దెచ్భుకొని ఖా సా! వీలు లేదు, 

అగ్రహార ములు, en: ముఖాసాలుు 

లగువానిలోం జేరిన అడ డవు లాయాయధికారులహక్కు_ భు క్ర కములు 

కలిగి వారిసంప్రూ నాధి కారమునకు లోబడి ' యుండుటచేత నాయా 

పడవల మతమును" వారియిష్టానుసారముగా వ్యవహ a 

జా ౫-వ వంతు ప, చేశమందును వాడుకలో నున్న దని యింతకమున్నే 
రించుకొనుట కవకాళశము గలిగియున్న ది. ఇట్టి సె చేటు అడవులపపె 

వానిహకష్క దారులు చేసికొనునేర్పాటులయందు సర్క్మా_రువారి 'కేవి 

మగుజో క్యమును లేదు. కాని సర్మా_రువారి యడవికిీ నష్టము వచ్చు 

చేసికొనుటకుమా త్ర, తము 

నడవులు మిక్కిలి లాళకరము. లైనవియు ఖరీదు గలవియు' నణటయే ' 

కాక కొన్నిచోట్ల. ee) శేయాప్ర ప దేశములకం శులహడ ' ముఖ్య | 

మెన వయినవి. AEE GEE ee 

33 

పద్ధతిని జ జ .వేయంబడినది. 

చా తట. 
మ 

బంగాళరా స్వ ము ((బంఛ్రాళమా, చేవారు, ) ఒరీస్సా yy ల శాశ్వత ప్ర 
నట్లు వారు Cen దొరత నమువారు జోక్యము క కలుగల. వాష్కగల్ తమా దారీ మరక పద్ధతిని Caren Settle. 

కొనిరి, ల న నడవివస్తువులధరలను బట్టియు | ' గ 

oe 

వేటఖుపర mre అవర కోపు పద్ధతి 

' మదరాసురాజధానిలో కకువారీ అమరకళ్రపద్దతి ముక్య 
మెన దయినను 'జమికొడారీ అమరకవ పుపదతిగూడ కలదు. ఈరాజ 

| ధానిలో -వ వంతుప్ర, దేశము జమికొదారీ అమరకపుపద్ధతి క్రింది 
నున్నది. బం పన సప జమౌకొదారీప పద్ధతిమి డే అమ 
రకము చేయబడి నది, సంయు క్షరావ్షమ్ము పంజాబు మధ్య పరగ 
కకాలయెందు గా గ్యామమును. ముఖ్యముగా Lf చశ్రామవారీ3 సెటిలుమెంటు 

అట్టి ' ప్రౌకువాకీ అనురక్రపద్ద 
తిలో గ్రామమున. కంతకును ఒకడే ప, గ్రాము 
నా! మంతయు6 గలసి హక్కు. దారులుగాల గాని యుండి 
నను. సెటిలు మెంటురి కార్డులో తక ప్సే శ్లన్నియు వ్రాయయిడినను 
సిస్తువనూలుపద్ధతిమా త్ర క్ రె తువారీని గాక ఈశాను మంతకును. 
మొ _్రమగా గ Porte వనూలు “'చేయయబుడును, ఈ గామ 

we సెటెలుమెంటును రయితువారీ సెటిలుమింటువతె 3౦ సంవత్సర 
ములుమాత్ర, మే పరిమితిగలది, బొంబాయిరా జధానిలో నక్క_డక్కొ_డ 
నితర విధము లైన “అమరక ఫుమార్షము లున్నను, సాధారణముగా మద 
రాసురాజధానియందువ లెచే కే కువారీ అమరకపుపదతి మీ వాడు 
కలో నున్నది, అమోధ్యలో ౧౮౫౭ -వ సంవత్సరమున జరగిన 
పితూరీ తరువాత నక్క_డ నున్న పెద్ద పెద్దభూ స్వాములను బలవంతు 
లె ననాయక్రులను 'సర్మారువారి కి, 0ద నున్న యొ న్రేట్టకు తాలూకా 

దారు లన్న నామముతో సర్వాధికారులుగా నంగీకరించి బంగాళ 

రాజధానియం _ దున్నజమిక దారులకం టు గూడ శెక్కు_వస్వాతం 
త సయ. కలీగియుండునట్లు అమరకపుమార్ష మేర్చజుపంబడినది. 
“ అస్సాము) దేశములోని అమరకము రయితువారీఅమరకమువంటిజే, 

అయినను ఇచ్చట నున్నన్ని కట్టుచాట్లతో నిండియుండ లేదు, బర్రా 
దేశములో వ్యవసాయము పూర్వపద్ధతి నే జరపంబడుచుండుటవలన 
నక్క్టాడి Wass సులభము లె నవియు కా. 

హాగరు ముద వేట? "పదరింపయిడుచున్న ద. 

జమిందారీ అవమరకము - 

శాశ్వత పువాక్కుతో జమాకొచారీపద్ధతిని 'జేయయిడిన యమ 

అంగన రాఖిథాన్ యం దంతటను మదరాసు రాజధానిలో 

గవర్న రుజనరల్ అస “కార వాలీన్ ) ప్రభువు 

6 టా బలి త శు క్. 3 కం ఉనీయుద్యోకి. యగు 

సర్హాన్ పోర్ * శారును.. కొన్ని “టెంపొ శెరీఅమరక' పు పద్ధతులను అవ 

అంబించి చూచిరి, అవి తృ ప్త ప్తికరములు-గా శుండనందున_ జమిక్ చారులు 



౨౮ 

రైతులయొద్దనుం డి సిస్తు వనూలు చేయుటకు నొకవిధమెన . అధికార 

మును 'శమజమికి 'జారీయెగ వైట్ల యందలీభూములయందు హక్కు. 

గలిగియుం డనియెడల 

కొకవిధ మైన యధికారయును గౌరవప, ప్ర త్తియు. 'భూయులయందు 

సిస్తు 'వనూలసటయే దుర్భ ట మని యెంచి వారి, 

క 

స అంశాల లా ధాం 

హక్కును గలుగంజే నూట అత్యవసర మనీ యెంచి ౧౭౯ ౩-వ 

సంవత్సరమున జమాకాదారులకు వారివారి క్కి క్రి ంద నున్న యెన్టేట్లయందు |. 

వంశపారంపర్య ముగా నచ్చు శాశ్వత పుహఘ్కను చానవి (కయదమ 

స్తు వా రీయవలసీనసి 

మొత్తేము చెల్లీ ల్లీ ంచుచున్నంత వజకు వారు యభేచ్భముగా ననుభవించి 

నాధికారములును కలుగంజేసి 

తమతమయొ స్పేట్లను బాగుప టుచుకోే 6(గలుగునట్లు గావించిరి, జెనారెస్ 

(కాశీ) no నీప పద్ధతినే ౧౭౯౫-వ సంవత్సరమున అమర 

కము చవేయంబకినదె, 

_. నార్తరకొసర్మాధపుకూడ నీవిధము గానే జమోకొ దారీఅమరకపు 

 పదతి నమఠీకము చేయవలసీన దని ౨౧-వ ఏ పి వ్రీల్ ౧౭౯౫వ సంవ 
త్పరమున శ కోర్టు ఆఫ్ డె రక కర్చు - వారు al సుదొరత నమువారికి 

ఆజ్ఞ పంపిరి. అ మదశాసుదొరతనమువారి కాపదతి యీారాజ 

భానిలో నవలంబించుట కంతగా నిస్టము 'లేకవోయినది, '౧౭౯౭-వ 

సంవత్సరమున జమికాదారీపదతి తప్పక అవలంబింపవలసిన దని 'కతిన 
మైనయు త్తరువును జారీచేయుటవలన నీజిల్లా లన్నియు జమికాదారీ 

( ఛేన్కుక) | 

_ యొస్టేట్లుగా ేర్చజీని అప్పటి కున్నయెన్లేట్లను యథాస్థితిగా నుంచి 
ల చెల్లీ ంప6ందగిన ళీ ఫవ్క్ల్లప్ * 3 మొత్తమును ' నిర్ణయిం దుక 

సమకట్టిరి. _ఉత్తరసర్కాార్లు కం పెనీవారియేలుబకడికి వచ్చినతరువాత 

గొన్ని సంవత్సరము లమరకమఃవివయమున గట్టి పృయత్న యు శేవియు 
పట | పృతిజమోకాదారీ 

“ఏనేటరిజనరు? 
రుయా అంయ 

జరపక యథాస్థతేము గాన పోనిచ్చిరి. 

యెన్సేటుయొక్క్ల. శాబడిని తెలిసికొనుటకు 
( Estates’ register y అను"పేర. ౧౦ "సంవత్సరముల లెక్కలు 

తయారుచేయించిరి. తరువాత జమోకాదారీ శ్రామముల సుడికట్టు, 
ఖిర్దు చాఖికుదు. వ 7 కాభూములనుసార్సి ౧౨ సంవత్సరముల 

"లెక్కలు తయారుచేయిం చిరి, ఈ లెక్కల సే క బారాఫసలీ లెక్క. 

లందురు, ఒకక మిటీని నిర్ణ యించి. ఆకమిటి దేళ మంతయు. దిరిగి | 
రెవిన్యూ యాద్యోగలయొకు. కాని తుదకుం 

నిర్ల యించుట కొక యేర్పాటు చేసిరి ఈకమిటీచే “ సర్క్య్య్యూటు ద్యోగులయొక్క_ కాని సంతతివారు, 
జమోక దారీయెనే ట్లస్టితిగతులును వాని మో౭ద వచ్చు పన్ను మొ త్ర తమును 

కమిటీ ) యందురు, వీరును కొన్ని లెక్కలు తయారుచేసిర, తరువాత | 
౧౮౦౨-వ సంవత్సరములో జమిందారీయొ నే చ్రాబ్లమో (ద విధింపంబడిన | కును 
ఫీన్కు_వ్ ) మొత్తమును నిర్ణయిం చుట శక్పాటు చేసి ఆస సంసత్స 

రము జారీచేసిన ౨౫-వ స. 6 రిగ్యు లేవక ? నుబట్లి జమికాదారీ 

అమరకపుపద్ధతి . నుత్తరసర్కా_ర్ల లో నమలునకుం 'దీసికొనీవచ్చిరి. 
ఇట్లు జమిక -దారీపద్దతి ననురకము చేయునప ప్ప డాయాజమోకాదారీ 
యెన్తేట్లవలన వచ్చుసీస్తుమొ త్తే తము.. లెక్కచూచి. నేద్యములో లేని 

3 వంళులలో ౨వంతులు. ఫేమ్యషుగా. నిర్ణయించిరి. 

1 నుండెను, చ ముతేయు 

భూము లను శే పర కొన్ని ఎన్టేట్లును ముఠాలు నుండియుం డెను, అట్టి 

అమ రకము 
వ్రూంతములయం : దున్న జమోకాదార్థన హక. లకును చెబ్లడి పృ "దేశము 

జారీ దున్న జమోకాడారీవాక్కుఖకును. కించిత్తు ఛేవయు. Me 

పర్వత్మ పృదేశములయం : దున్న జమోక్షాదారులను : సం ప్రూర్హము శా 

స్వాధీనపటు చుకొనుటుకునః లాం గదీయుటకును ' వీలు" గలుగకపోవుకు 

వలన వారికి ( గొన్ని యెక్క వస్వాతంత్ర, వ్రు లీయనలసివచ్చి నవి, 

' ఊత్తరసర్మా_రులలో sw lee Tee 

Bee నున్నారు. .:.... ౯౨౩. స్ మ A 

౧: పూర్వరోజుల సంకతిలోనివారు గాని, సామంతనాయ 

కులు . గాని, పూర్వ రాజులకో భూమిప పన్ను. వనూలు చేని చెల్లీ ంచుట 

a గాని యొక తెగవారు, —™ 

3 మొగలాయీల ప్ర ప్రభోత్వకాలనుందు మొగ్గలాయీా చక 
లీ 

వర్తుల కి, ౦ద భూమిసీ స్తు వనూలు చేయుట. శేర్చటుపంబడిన పెద్ద 

యాదొస్ట్రసలసంత తివారు.. వీరిని దేశముఖ జేళపొండ్యా ఈ లనుచుండిరి- 

GC) వాజేలీభూములు కవుబ్లు పొందినవారు, ol 

ద శ్రమండలమందును క న్నృడ దేశమందును ఈజమిక్ దారీ అమ 

1 రకము Cj 0ద ఫా! J త్ లక్ నాలగవ నములు గా, నున్నారు, 

౨, బందిపోట్లు ఉల మొదలయినపనులు వేయు 

వారికి నాయకులుగా “నుండే బేశమం దలజకి జరగకుండునట్లు ప్రజ 

లను కాపాడు పోలీసుటద్యోగము చేసినందులకు నియోగింపంబడిన 

వారియొక్క.కాన్సి అట్టి యుద్యోగ మును తమంతట తామే గమ — 
కని ఇబ వేర్చుచువచ్చినవారియొక్కకాని సంతతివారు, | 

బె, హింమారాజుల క్రింద. గారహోద్యోగయులు. చ్చి వారు 

చెసినయుప కార ములకు వారితో పికముగా( గాని అట్రిరాజులు కోరి 

నప్పుడు కాల్చ్బలమును_ సజ్జిప్రువం డును సమారు పద్ధతిని ఆసేనలను 

భరించుటకు6 గాని యాయంబడిన ఛ్రానుయలును. పరగణాలు 'ననుభ 

వించువారిస సంతతివారు. 

Ea జిల్లాలను ఇహారా పొడినవోరియొక క్కకాని గొప్ప 

(బ్రైబలు ల్ న లామా 

పూర్వము. హైదరాబాదునవాబువారి న్ 

సర్కారు ఉపయోగమునిమి త్రమున్కు ను _త్తీరసర్కారులలోయ 

ప, బేళశములం * సావేలీ లేక ఈ సర్కారు భూముల క్రింద 
సేలంజిల్లాలో. 

గిన్ని ప్ర 

సర్కారు లేక. జ 

వాని నన్నింటిని. వొరతనమ వారు బీలము పొడి యొష్కవనిస్తు 

| కట్టుకాన్నృ వారికి. .జమోక్షా దారీయెన్టేట్లవళె అపద్ధతులమిందచే శాళ్వ 
భూమికియాడ. కొంఠసిస్తు.. కట్ట. అట్రి వొ త్తములో సాధారణముగా | త 

స్ పర్వత ' 

పుకవులున కమరకము. “వెస్పిర, -౧౮౦౨-వ ' “సంవత్సరమున “జారీ. 

నత “రిగ్య లేన్ ను బట్టి జమోకొడాధులక వారియొన్టేట్ల 

we ల 



అనుఠరకము 

యెడ 'ససర్వస్వతం తాధికార మున్న. ట్లగపడుచున్నది. కాని తరు 

వాత ౧౮౨౨-వ' సంవత్సరములో రో-వ నెంబరు. 6 ర్రిస్య లేపక్ 9 

జారీ చేయంబడీనది. ఈచట్టములో. స్పష్ట్రృముగ 'చేమి .వెప్పంబడి 

సంవత్సేర పు ౨౫-వ చట్టముసలన 

రైతున కదెవణు కున్న యేహకూూ_ను త్రీసివేయ౭బడ లేదు, 

నాచట్టమువలన రై తుహక్కుు తీసి జమోకొదారున రీ యంబడ' లేదు, 

ఇందునుగుజించి కొన్ని తీర్చులుసు బుట్టియున్న వి. ౧౮ ౦౨-వ సంవ 

త్సరపు ౨౫-వ అక్టులోని ౨-వ సెక్టనులో వాడబడిన స్వామ్య 

స్వాధీనత * (Proprietary Possession) అనుపదమును పారిభాషిక 

(Technical) పదముగ నెంచి గవర్న మెంటునకు స్వయముగ 

సిస్తు చెల్లించుచున్నవాం డని అరము చేయవలెను. భూమియందు 

సర్వాధికారి. యని అర్ధము చె చేయ(గూడదు.! ౭ తుయొక్క హక్కు_లు 

దోరత నమువారికి( బూర్వమే (వారు ఈయకండంగ సే) పుట్టినవి 

గనుక్క గవర్న మెంటువారు కమకు భూమియెడంగల హక్కును 

మూత్ర, మె యాయంగలరు గాని రైతునకుంగల సామ్యము నీయ 

లేరు, - దొరతనమువారిక్కి "పీల్ వారమ్, కుడినారమ్ అను రెండు 

హక్కు_లును కల గయాళుభూములవంటివానివివయమున ' వారు, 
ఈరెండుహక్కు_ల నీయ(గలరేకానిి తక్కిన యన్సి భూములవిప. 

యమున ఒక్క_ వేల్ వారమ్ ((సిస్తువనూలు చేసీకొను ) వాక్కు. 

క. మోయంగలరు,2 

యున్న. _దనంగా ౧౮౦౨వ 

gy గా 

ప్రీవికొన్చిలువా రిమధ్యను చేసీ నతీర్సులలో Maan 

కున్కు వారివల్ల నెలకొలుపంబడేన జమోకొదార్గకును జమీకదారీల కము చేయయుడీన జమాక£౯ కదారీయెనే నీట లాశో చాలకాలమువటుకును 
లోని భూములయందు స్వామ్యము గల దనియు, వా ర గృహోరముల, 
ఈనాములు ఇతరులకు ఇచ్చినప్పుడు శేవలము మేల్వారము, అనగా 

సిస్తు వనూలు చేసికొనుహక్కుమా త్ర, మే అగృవోరీకులకు ఈనాం 
దొరకు నిచ్చినట్లు ఎంచి విలు లే దనియు, రయితులకు అట్ట అగ 

హోర ములలోను ఈ నాములలోను జిరాయితీహాక్కు_గలదా లేదా అను 

విషయము ఏకే సులో వచ్చినసాశ్యుమునుబట్టి అకేసులో. తీర్తానించ 
వలసియుండు ననియు తీర్తానించి యున్నారు. వూర్వఫురాజులకు 
దే క్ గ 9 రా శ రి భూములలో సామ్యము గల దని ధ్రావికౌన్నిలువాగు చెప్పిన అభి 
ప్రొ ప్రాయమునకు అధారములు అంతగా కానరావు, 

ఈరెండు. రిగ్యు లేప. పనుల బట్టియు జమాక-దారీఅమరక ఫుపద్ధతి 

యిప్పటికి. వ్యవహరింప(బడుచున్న ది. శ్ర యమరకపుపదతిని be 

బడిన * “ఫివ్కు_వ్ ’ భూమిపన్ను శాశ్వత మెనది. 

రకమునందువలె వీరి శేకారణమునంగాని * రిమోవకా” 

సిస్తు కొట్టివేయుట అమలు జరప(బడదు. జమోకొదారులకు. వారి 

_ పారియెనే నేట్లనుగూర్చి ౪ సనద్ -ఇ-ముల్క- ఇ_స్లీమిరార్” అను శాళ్వ 
తపుపట్టా లీయ(బడి వారివలన “ కబోలీయత్ ' అను ముచ్చిలకాలు 

తీస కొనంబడినవి, ఈ పట్టాలనుబట్టి ఉప పన్ను నూశెకారము 

రె తువారీఅమ | 

అనగా. 

CT 

సము దృముమో(దనుండి కాని భూమిమీద 

వచ్చు సరకులమి:ద సారా. 

ముదలగు ముత్తు దృవ్యములమో(దిపన్నులు, నాభఖికుదుభూములమో రది 

అదివజుకు నౌఖరీనిమి త్ర మిోయంబడినభూములమిోంది ' 

పన్నులు, మోతర్ ఫాపన్నులు మొదలగనవిమా త్రము వసూలు చేయు 

టకు బమికాదారుల కధికారము లీయక తోటలు చెట్లు, పుల్లరి 

భూములు పట్టుప్కదేశములు, 

మయోూగిం పంబడుభూములు, 

నుండి కాని పన్నులు కల్లు 

పన్నులు, 

చేంపలు కాధానాల కింద నుప 

దుకాణము మొదలగు నితరకట్టడములు 

మొదలగువానినుండి పన్ను వనూలు వేయుట కధికార మోాయంబడి 

నది, చెబువులను 'సరియయిననీతిలో నుంచినందుల కీనాందారుల 

వలన జమీోక దారుల కీ య6బడు 6 భుట్టుతూ ములు ” అను సన్ను 

జమికొదారు వసూలు చెసికొనవచ్చు నని తీరానింప6 బడినది, 

ఈ విధముగా .జమోకొదారుల కుండుస్వాతం త్ర, /వ్ట్ము లన్నియు 

స్పష్టముగా నిశ్చయింపంబడినవి, జమోకాచారు త్రనయిస్థము వచ్చి 

నట్టు అంతయు6 గాని కొంతేమా త్రము గాని చానవిక్రయదమన 

శౌయుట కధికార మొయయబడినది, అట్లు ను నే 

విక్కయింప6బడినద్చి దత్తములు, అయిన జమా కొదారీలలోని భాగము 

వేటుజమోక దారీలుగా విభజించి వానిమోంద * ఫేవ్మ్కు_హ్? పంచి, 

కట్టి శాశ్వత పుహక్కు._ గలుగునట్లు: చేయుటకు జిల్లాకలక్టృ రుల కధి 

కార మొియం౭బడినది, 

ఇట్లు శాశ్వతపువష్కతో జమికొదారీపద్దతులమింద అమర 

రై తులయొద్దనుండి జనకా చారులు సన్న ననూలు చేసికొనుటకు 

తగిన యేర్చాటులాు చేయబడి యుండకపోవుట చేతను సిస్తులు వాల 

భాగము రెతువల చెల క బకాయి పడిపోవుటవలనను, జమికాదారులు 
యా వి య 

తాము సర్కాారునకు చెల్లింపవలసిన ““ఫేవ్ము_హ్” చెల్లీంపలేక 

పోవుట తటస్టించుచువచ్చి నది. అట్లు “"ఫివ్కు_హ్? చెల్లీంపలేని 

యొన్వేట్లను దొరతనమువారు చేలము వేసి బాకీ మొ త్ర మిచ్చినవానికి 

మరల " వూర్వవుమరతులతో శాశ్వత పువాక్కు_తో ఫేన్కు_ప్ నిర్ల 
యించి వేలంపాటమిో(ద విక్ళయిం దుచువచ్చిరి. తరువాత కొంతకాల 

మునక అనగా ౧౮౭౭-వ సంవత్సేర మున క్రుC దర్వాత నట్లు 

పఫీవ్కు_ప్ చెల్లీ ంపలేనియేన్తేట్లను విభజించి కాని యేకముగాం గాని 

పూర్వపుఅమర క ఫుపద్ధతిశే అమర్చక రై తువారీపద్ధతి నమరకము 

చేయ నారంఫేంచిరి, ౧౮౬౫-వ సంవళ కరమున చ రికవరీ? ఆప 

అను చట్టయు జారీచేయువజకును జమికదారులకు తమతమరె తుల 

చేయుటకు6 దగినచట్ట మే లేకపోయెను, 

ఇందువిన యమున కొన్ని రిస్య లేనకలు, నిబంధనలు ప ప అవి 

అంతగా బని చేయునవి గా నుండ లేదు. 

యొద్దనుండి శ స్స్తు వసూలు 

1 The Collector of Trichinopoly, V. Lakkamani I. 1. A: 2825 14 Ben. L. R. 115; 21 W. R. 858, 

2 .1 Mad. 205 (212); 16 Mad. క్యు 20 Mad. 299 (802); 26 Mad. 2652, 



అం ఎన్టేటులాండ్ ఆక్టు 

Poe ౧౯౦౮-వ సంవత్సర ములో జమోికాడాకీరయితుల 

కనను జమిక్ దారులకునుగల . భూవిపయమునుగూర్చియు. సీస్తువివయ 

మునుగరార్సి యు సంబంభములును పద్దతులను విఫఘులము గా నిర్ల యించి 

యేర్పజుపంబడినచి, ఇట్ట్రజమిక-దారీయొన్రేట్లలోోే 6 గొన్ని అవిభ క కము 

లగుజమికాచారీలు గా నే సంవత్సర మున నొక 

చట్టము నిర్గ యింప(బసెనది. జమౌకా దారీ గ్రామ నే నే వకులవివయమున 

ak వ సంవత్సరములో నొక చట్టము pre TN ఇదె 

జారీచేయుటకు6 బూర్వము తు. సంవత్పర ములో జారీ వేయ. 

బడిన ౨౮ - ౨౯ నెంబర్లు రిస్య లేవనులనుబట్టియే వ్యవహారము జరప. 

హా ల 

బడుచువచ్చినది, జమిక దారులకు తమయొన్సేట్టలోో నున్న ఖనిజఘులు, 
లోహములు, రత్నములు మొదలగు నన్నివస్తువులును తన్వుకొనుటకు 

సర్వాధికారము గలదు. వారు (త్రీవ్వించిన చెజు వులు, నీటి కాలువలు 

ముదలగువానివలన రై తుల కీయ యబడిననీటికి నీటిపన్ను వసూలు, చేసీ 

కొనుటకులహాడ నధికార మున్నది. సర్కాజరునీటి నుపయోగించు 
కొనినయెడల నానీటిపన్ను సర్కా రునశే చెల్లును. దీనివిషయమున 

౧౮౬౫వ సంవత్సరమున. జారీకాంబడి ౧౯౧క౩-వ సంవత్సరమున 
సవరింప(బడినచట్ట్రమును బట్టి. అమలు జరపంబడుచుండును,. 

జమికాదారీయెనేట్ల పెని ఫేష్కంవ్ నిర్హ న్తయించునపుడు, ఆయా 
యెన్రేట్లరాబడిని ఫూ ప్ర పూర్వపు లెక్కలను బటి నిర్ణ యింది యేర్సటుపC 

బడినది, ఆకాలములో కం పెనీవారికీ సరియెన లెక్కలు: “దొరకక 
సోవుట చేతను, ఆ యాయెన్టేట్ల 'మం చిచెడ్డలు తెలిసికొనుట కవకాళము 
లేకపోవుట చేతను, దొరకిన లెక్కలను బట్టి 
చేయబడినది, పోరంబోకులుు ఆ్రానుకంకములు,. చ్రామస్థు లుమకిగా 

అప్పటికి 

ననుభవించుట శేర్పజుపంబడిన ప్ర, దేశములు, చెజువులు గానా 
వలు వెందలై నవి, 'ధర్ధాదాయమలు, అగ, హారములు, శత్తియ 

నుండి త ౦పంబడిే వానిపె కమ్యక్ ఛచైలీ లీ ంపయబశక పోవుటచే 
పహోకాటాడలు తముయిస్థము వచ్చిన ట్లుపయోగపటుచుకొనుటకును 
వలు. లేకపోయినది. అట్లి ప సృ దేశము లుపమోగ పడినప్పుడు వానిమోంద 
న్యాయ్య మెనసిస్తు కట అది 

జమౌక దారులశే యియ్యంబనును. ఇట్లివివ యములనుగుజించి బోర్డు 
స్టాండింగసఆర్జరులలో నున్న నిబంధనల ననుసరించి వ్యవ హారము భ్: 
బడుచుండును. జమోకొదారీయె సే టీలో నున్న అనాదిబం జరుభూమి 
యందును బంజరుభూమియందును, సౌంత నే రీభూముల యందును 

. జమికాదారులకు, స్వతంత్ర, త మయి సం వూర్లమయిన వాక్కు. గలదు. 
జమికాచారీయెన్రేట్టయం ద దున్న యడవులమింద వారికి సంవ్రార్ల: మైన 

వాక్కు. పుటం. వానిని ,: వారి కీన్టము వచ్చినట్లు. 
వ్యవహరించుట  కధికారము .. గలదు, _రయికుల పట్లా 
భూములలో నున్నృణెట్లహాక్కు.. ౧౯౦౮-వ సంవత్సరపు ౧-వ నంబరు అట్ట అన6€గా న్నను ఎన బ్రటులాండు ఆష్టనక .వూర్వము 

హక్కు జమిక౯ా పము... యని నిశ్చయింప6ట “రసు 

భూమిలో నట్టియేటిదరినుండి . యేణు తష్టినప్పుకు 
అమరకయు 

. డాని నిష్ట్రము వచ్చిన టనుభవింపవచ్చును, 
హి య 

ములు మొదల నీనాముభూముబును ఎనస్లేట్లమొ తీపు ఆదాయములో 

ఫేవ్మ_హ్లోం జేర్చి. ఆభూములు 

కిచ్చుటకుగాన్రి 

శ్రీందను నిచ్చుటకులగాని . నాఖరీస్వి క్త ము గాని.  “అనుగ్రవావూర్వక . 

అవురకము 

జమోకొదారునకు రయికునకును మధ్యను జరగనయీర్పాట్లనుబట్టి; 
అనంగా పట్టాముచ్చిలకాలలోని పర తులను బట్టి నిర్హయింప( 

బకుచుండిన ఎనేటులాండుఆకుభో జరగిన మార్పు ప,కారము 
6 రు (WU 

౧౯౦౮-వ సంవత్సరము జూలై ౧-వ తేదీకి పూర్వమం దున్న 
చెట్టహకుుు, ఆచారమువల్ల (గాని రైతులచె వ్రాయయబడిన ఒప్పు 

దలపృకారము గాని జమాక్ దారున కున్నయెడల నాతనిచ్చే లేని 

యెడల నాహక్కు__ జిరాయితీరై తు దే, ఆ లేదీఠరువాత. బుట్టు చెట్ల 

హక్కు రైతులడదే (౧౨-వ సెక్టన్ ). చెటువులుు అవలు జలా 

కంయయములు, కొండకాల్వలు మొడలగువానియందు .చేంపలను పట్టు 

క్రొనువారిపెని పన్ను వయుటకుయగూన వారికి సంపూర్ణమైన sw 

కారము కలదు. మహమ్మదీయ పృ భుత్వకాలమందు కొన్ని విధము 
“శాయరు? పన్నులు వమాలు చేయుటకు, . య్యాతికుల 

యొద్దనుండి యు LR a జరగినప్పుడును కోన్ని 

పన్నులు వనూలు చేయుటకు, తహస్సీలుపన్ను రోడ్డుపన్ను మొద 

లయిన కొన్నిపన్నులుగూడ . వసూలు చేసికొనుటకు జమాకొ దారుల 

కధికార ముండెను గాని ఆంగ్లోయులప్రభుత్వ మారంభి మెనతరు 
వాత నట్టపన్ను లలో, కొన్ని అన్యాయ్య మని అసలే కొట్టివేసి 

తక్కినవానిని వనూలు చేసీకొనుటకుగహాజడ వీరి కలాల క. శేకుండం 

జేసిరి, 

లయిన 

జమికాదారీయెన్సే లో ( ప్రైవహించు దీగర్భమలయొక్క 

జమోక దారు 

5 బయలుపడి 

శ్ర, దేశము జమోకొదారునిహక్య్కు_ కలది. యగుటవలన నాజమాక్షా 

అప్పుడప్పు కు 

డేలీనభూములు జమోక్రా 

పెద్ద పెద్దనదులకు సంబంధిం చిన యిసుక చేలలో 

నీటిముంపుల కాసీంచుచు నదియొడ్డున( 

దర్భ్శగడ్డ యేటివణవ వచ్చినప్పుశు వండుమన్నువలన పెంచయుకిన 
భూములు లంక లనంబడును. ఈ లంక ప చశిములు కాన్ఫిజమో కొ 

దారులకు సంప్రూర్మ 'మెన క కొన్నిటిలో రయిశులకో 

జిరాయితీహాక్కుు గలదు. గవర్న మెంటు గ్లో గానుములలోే గున్న లంక 

భూములు సెథిలు మెంటులంక లనియు పడుశే ఖిభూయు లనియు 

 నిజారాలంక లనియు' మూంగువిధములు గా సర్కారువారు ఏభజించిరి, 

పడుఘుభూములు (సగా్క_రు సెటిలు మెంటులంకలు ) 30 సంవ 

తరముల కొకసారి తక్క నజి గాయితీభూములవ లెనే "సిటిలుమెంటు 
కాలమందు సిస్తు ఏర్పటుపయబడి అమరకము చేయంబడు చుండును. షదో 

_రాలంకలు కొన్ని సంవత్సరముల కొకసారి వేలముపాడి యెక్కువ సిస్తు 

"పెట్టిన వారికి San కనురకము చేయయణుడుచుండును, 

జమాకొదార్లు తమ యె నెట్లలోని గ్రామములను జిరాయతీర యితులకులల 

వాక్కు_లకు భంగము లేకుండ భూములను కొన్ని సంవత్సరముల కిజారా. 

కొంతస్తిస్తు 'కట్టి, . కట్టుబడిక్రిందను, ' నిమెబడి 



అవమరకము 
ముగార గాని దోనప్రూర్యకముగాం గాని యిచ్చుటకును అధికారము 

కలదు. జమాకొాదారీ గ్రామములో నున్న జి రాయితీభూ ములయందలి 
ఫలసాయము తు టా వ్యవహరింపంబడ శుచున్న ది, అందులో 
జమీకాదారునకు రావలసిన భాగము మేల్వర మనియును. (మేల్యార 
మనియును ), రయితుభోగము గుడివార. మనియు? జెఫ్ప(బడును, దీనిం 
బట్టి జమిక దారుయొక్క_ యా రయికుయొక్క_ యు. హక్కు మేల్యా 
రముహ క్క_నియు, కుడివారంహక్కు_ అనియు వరుసగా. జెప్ప 

బడును. పర నెంటు సెటిలు మెంటుత రువాతను జమీకొదారులచే నాఖ 
ర్రీక్రి ీతము కి, ౦0ద నియ ఖడినయినాంభోములు _ మొదలయినవి 
వారి wan అనసరము లేనప్పుడును దయాపూర్వకముగా. నిచ్చిన 
యో నాంభూము లీనాం దార్భ స సంతతి యంతరించినప్పుడును, అట్ట 

భూములు వారు సిస్తుక టి అమర్చుకొనుటకు హక్కు_ గలదు. కొన్ని 

_య్రోమములను నాన్ని సంవళ్ళరములనరతున క్రిబ్లా రాశ ww సర్కా 

కాలీ రొకప్పు డవలంబిం చినను ను డాప పక: వడలి పెట్టిరి 

నోడావరిజిల్లాలో నున్న భడ్రాచలమ్మ నూగూరు, చక 
ఆల్ఫా కా అను తాలుకాలలో నింకొక విధమున అమరక' పుపద్దతి కలదు. 
ఆజిలాలలో రై తువారీఅమరక ఫుపదతితోలహడ నెకినిధ మగు 
ఫ్రె పె టరీజమోకా దారీఅమరకప్రుపదతికాడ నున్నది, ఆయమర 
కపుపద్ధతి ననుసరించి 3౦0. సంవత్సర ముల కొకసారి. eer గామ 

ములు “ఏనేట్లుగా విభజించి  ఒక్కొా_క్కటనికిం గొంత మొ త్రమున కవుర 

వారు * సుపీరియర్ పావై ల, అనియు “ఇక్ ఫీరియర్ ప్రొ వై 

టర్భు). అనియు భఖ చేర్చలుపంబడి లో 

నీవిధమయిన ' అమరకపుపద్ధతిలో నున్నారు. ఈతాలూ కాలు మధ్య 
పరగణాలలో 6 జేరిన వసటచేత నక్కొ_డ వాడుకలో. నున్న పద్ధ 
తీని బట్టి అట్రియమరక మే యీ తాలూ కాలలో. 'గావింపయిడి నదె, ఇదె 
మధ్యపరగణాలలా నున్న మాల్చుజారీప ద్ధతినంటిది, 

స శాశ్వత ప్ప సెటీలు మెంటునకు a ౫౦ సంవత్సరముల 

నుండి పన్ను చెల్లి ంచుచు _ననుభవించుచున్న ఆ హీతువుంబట్టి శాశ్వ 

తపు వ న  సర్మా రీయ 

నిశ్చేయిం చినప్పు డందుల కష్ట పడక శాశ్వత ప్రసన్న దులు, ఇందని 

పొాళ్యములతర గతిలో య జేరినకొన్ని యెస్టేట్లుకూడం- గలవు. అట్టి 
పాళ్యములను 6 ఆన్ సె సెటిల్లుపాళ్యము ” లందురొ, ఇట్టి పాళ్య 
ముల్కును శాశ్వత వుహక్కుతో నమరకము టు ము. 

_ దారీమెనసే నైట్లకును గలభేవ మే మనంగా జమాక దారీయెన్సేట్రమో+ది 
ఉన్కు_మ చాచ్చించుటకు 'సర్కా_రువారి కెన్నంటికిని ? స్వరం తృత 

లేదనియు “అన్ సె SEC rad విషయమున శాయసాక్ళ 
ములస్సితిగతులంబట్టి '. ఫిన్క_సు' హెచ్చించుటకున్ను తి ంచుటకును 
A agi వాక్కును నిర్ణ యిరప్రవఖసియుండు. ననియు 

స్రీవికౌన్సిలు ? వారు తీర్పు చేసిం. ప్రస్తుతము శాశ్వతముగా నమ 
రకము చేయలడినజమాజాదారీతరగతిలోళ క నన 'ఎన్సేట్లకును, 

॥ శాశ్వత పుపట్టాలు. 

_వానివెని బెరకుయుటకును, జమోక దారులకు భూములపపె 

తగ 

అట్లు గాని అన్ సె సెటిల్డుపాళ్య ము ఎెనే స్రెట్లికను భేద మంతగాంల గన్సిం 
పదు. ఈ రెండువిభము లైన పాళ్యములును ఫిహ్మ్కు_హు నిశ్చేయింప( 
బడ ఒక్క_"కేవిధ మెన వంశపారంపర్య యు గలహక్కు. భు క ములకు 
లో నై యున్నవి, ఇట్ల అకా సెటిల్డుపాళ్యము- -ఎన్రెట్లఫెని క6డిమెండు) 
మార్చంబడునది కాక టా! భుక్తమువలన కానా? తప్ప 

శాశ్వత పుహక్కు_ను చెప్పుప ప్టూలుమాత్రము లేవు. 

జమోకాడదారీయె సే బ్రెట్లలో భూము లమరకము నేయునప్పుడు 
6 వంతువారడిి అనునొకప్ పద్ధతి కొన్నిచోట్ల వాడుకలో నుండెను. 
ఒకరయితు మచయొకరయికునే నద్య్యములో నున్న భూమి ఎని సదరు 

భూమి తన కిచ్చుపద్ధతిని ఆభూమిపె నంతకుమున్సు చెల్ల యబడుసీస్తు 
స్మకృమమయిన శేటుకం'ట తేక్కు_వగా నున్నప్పుడు సరియెనశేటు 
కట్లుకొందు నని పోటీకి వచ్చినప్పు డాభూమి ఆరెక్కు_డుసీస్తున 
కప్పుడు సేద్యము నసేయుచున్న రైతు నేద్యముచేయుట కొప్పుకొనని 
యెడల వా రిరువురభూముల నొకరి దొకరికి. మార్చి వేయు పద్దతి 
“ వంకువారడి” అన(బకును, ఇది రయితులక్రు జి రాయితీ హక్కుకు 
భంగము లేకుండ జరగుచుండిన యేర్పాటు. ఈవిధముగా భూములను 
మార్చుకొనుపద్ధతి యుండుటవలన భూములు మోయCగలిగినంతే సిస్తు 

పె నెక్కుడుసిస్త 
వచ్చుటకును, ఛూములలోని తేణాలు వారిక్ స్పష్టముగ చెలీయుట 

కును గారణ మగుటవలన నీప పద్ధతి కొన్ని జమోక దారీయె న్లేట్లలో 
కము చేయుపద్ధరి వాడుకలో నున్నది. ఇట్టి యమ మరకమును జెందు | నవలంబిం పడ్డది. కాని ఈపద్ధతి. సృక్కమముగా అమలు జరపనిచోట్ల 

. భూములు ఇ జాసుపటు పవలయు" ననును త్నాసాము రయితులకు( గలుగక 
_ వోవుటకును, అందువలన( దుదక్రు రయితులకిసను జమౌకదారులకోను 
గూడ నష్టము - సంభవించుటకును గారణ నుగుచుండెను, 

మటియు స్రూర్యము జిరాయితీభూము లమర్చునప్పుడు రయితు 
లకు గ్రామములలో నున్న అన్ని రకములభూములును గొంచెము 
కొంచెముగా నమర్చ(బడుచుండుప పా వాడుకలో నుం డెను, ఇట్టి 

వాడుక జమోకాదారీయె నే సైట్లలో దజుచుగ నుండెను జకరయికునకం 

బల్ల మ్కు మెరక, ws, వడి లంక మొదలగు, శ్రోమములోని 
యన్ని రకములభోములు, అతని మోతుబరీని బట్టి కొంతకొంత పరిమి 

తీగా నమర్చంబడుచుం డెను, గ్రామములలో నున్న అన్ని రకముల 
_భూములును నేద్యములోనికి( జేగుడవలయు ననును దేళముతో డను 
“రయికు లొక్క_రకముపంటసే పండించి యూరకుండళ అన్నిరక 

_ములపంటలను బండింప(గలుగుటకు వారికి బ్రో త్సౌాహము గలిగింస 

వలయు ననియు నీపద్ధతి వాడుకలోనికి చెచ్చినట్లు తోంచుచున్న ది, 
రయి శిన్ని రక ములభూ ములు తీసికొనకతప్పదు, మంచిభూములనే 

తీసీకొనవలయు. నన్నచో నేభూమియు నతని కీయకుండం జేయుట 
గాని ఆతండు తీసికొనవలసీన భూ ములమోంది మెట్టసిస్తు అంతయు 
నాతండు నేద్యము సేయం దలంచుకొన్న భూములమోందే. యిచ్చు 
కొనవలసిన బాధ్యత గలిగయుండుట గాని అమలులో నుర జెను. పంట 

లకు. ధరలు లేని ..ఫూర్వకాలములో నిట్లు నిర్చంధములు. కల్పించి 



౨౯.9) 

రయికులు. పలువిధములగు భూములు సేద్యము చేసి యన్నిరకముల 

పంటలను పండింప(గలిగినట్లు పోత్సాహము కలీిించుటవలనసే 

భ్. నె జామురాజ్యమందలి పూర్వపు అమరక'పుపద్ధతి:- — ఇంగ్లీ 

పృభుత్వము రాక సూర్వ్యము ఉ త్తరసరాగ్నరులు'హాడ నెజాము 

భజ ఇ దుండెను. ఆకాలమునందును, తు ౫ గోల 

క్రాండనవాబుల, కి (కందను, బహమనీ సు సుల్తానుల క్కిందసు, 

రులలోను MA జుట్లుప ట్రుల నైజామురా జ్యమందలిజిల్లాల 

లేను భూసంబంధమైన అమరక మోక్కిందె విధముగ జరగ 
చున్నట్టు కానవచ్చుచున్నది. ఏ(బదియో నూటో గ్రామములు 

యొకసరగళాి యన(బకుచుండెను. పరగణాచే తాలూకా 

గలదు, ఒకొ_క్క- గ్రామమున కొకొ్క[ాక రా 

సెద్దక*(పున్కు దోరతనమువారిపకుమున వంశపరంప 

కలసి 
యని అనుటయు. 

బేశముఖుండు ' పరగణాలలోని పెద్దకాంపుల కందజుకు నధికారి. 

భవము,.. చేశపాండ్యాశబ్దము దేశపండిత ₹బ్దభవము, 

దేసముఖులది.. 

కారమునందు6 గొన్ని వివయములలో దేకశ్టయుఖుల నిప్పటితహస్సీలు 

వచ్చును, సర్మా_రుదర్భారులో వీరియిద్దజికును సమాన మైన మర్యాద 

లుండెను. వీరిలో వీ రొకఏ నొకరు చూడంబోయినప్పుడు, కూర్చున్న 

వారు లేచి నిలువంబడి గౌరవించుదుండిరి. దీనిచే ౪ ఖడీతాబిమ్ ” 

అందురు. వీరికి సర్కారుదర్భారులలో6 గూర్పుండుటకుం గుర్చీ 
యిచ్చు చుండిరి, కరణములశేమి చేశముఖపొండ్యాలశేమిి సిస్తు వనూలు 

చేయుట మొదలె న సర్కారుపనులు నెజవేర్చినందులకు . ఈనాము 

భూములును గ్రామము ఆదాయముమిందను, 
మోందను నూటి కింత యని -రుసుమును దొరకుచుండెను. కొందలు 

జిల్లా అన6ంబడుచుం ణెను, ( 

ముగా క _్రైతిసంపత్సరము, నొకప్పడు మూడు అయిదు ఏండ్ల 

కున్కు పరగణాలవంతునను, ఒకప్పుడు విడివిడిగా మములును అమ 

_ కొండక్కో హనుమకిొండక్కో. ఖన్తుం మెట్టునకో, రాజమెహీంద, 

వరమునకోో బరదరునళో' పోన్చచుండెరి. సాధారణముగ నేపరగణా 

బేళముఖు6" శాపరగణావం చాట పాడి తనపేరిటనే కాలు: తీసికొని 

. ముఖులు 

''లమరకపజుచుచుండిరి. 
_"పహాచ్చించియో కొంచెము తగ్గిం దియో పూర్వవువై తుల మరల 

భూముల నిచ్చుచుండేరి, కాని ఫూ పూర్యమువారిని ' చెడలణగొట్లి జ్ త్తే 

_ వారీ కిచ్చుచుం జెడి వారు కారు, ఈపృకారము ష పరగణా జ 

_ వాట పాడ ఖిత్తు వ్ర్రౌాసీ 

ర*గతము లె న యధికారములతో నుండిరి. అెక్లే యొకపరగణా కొక | =. 

PERT SPE. SN | ముండెను. ఒకటి యది నారిదేశముఖాగిరీిమిరాసి 3 శెండవది వారి 
రణముగ శూద్రుడు 5 డెశపాండ్యా సాధారణముగ ్రాహుణుండు. నా 

క్ర _కొలందియుల. బాటుపడిరి. 

మ ను పతా టా న నం. ములనుండి క్రొ, త్తనై తులను వేలా వాత సలల 
"ప త్తన మంకీయు | చి 

"లెక్క జవాబు దారీ యంత యు దేశపాండ్యాలది.. అధి | 
కుంటలు వేయించిరి. అధికార మున్నను లేకున్నను ఇష్టము వచ్చిన 

న. మానQములుూ మళ్లు చుచుండరి, జూరాదార్డ్లును 'దేశముఖు 
దారుతోడను, 'దేశపాండ్యాలను. తాలూకాళిర సా దారుతో డను బోల్చ "లి స్ట q ఇ ల 

లును వీరే యెనందున వల దనువాగు గాన్ని PR నడ్డగించు 

వారు గాని శేశెరి. 

నుండి రైతులను తప్పించువారు కారు, అమరకమునిమి త్తీము రైతు 
లను లాలించుచు పాలించుచు నుండిరి, 

గ్రైమములనుండి పెద్దరై తులను బిలీపించి, 

పరగణాఆదాయము | 

అనవురక ము 

(చుతిగ్రామమందు ననేకవిధములగు పంటలు పండించుటకును, అన్ని 

రకములభూ ములును నేద్యములోనికి6 దే-బడుటకును గారణ మెనది,! 

వ్రా,సెనోో ఆపరగణాయది కారు. లగుటచే, డేళముఖదేశపాండ్యా 

లేకమై ఆక్రొ, త్తయిజారాదారునకు సిస్తు వనూలు కాకుండ ననేక 

విధముల (6 జిక్కు_లు "పెట్టుచుండిరి, కావున సాధార ణముగ నోకని 

_ తాలూకాపాటకు కతల మకు వచ్చు వాండు కా(డు. ఇట్లు దేశ 

సర్క్మా_రునకు ఖత్తు ఛ్రాస్ వచ్చి రై రె తులకు భూము 

తే మఖత్తు మొ త్రము ననుసరించి కొంచెము 

మ సప 6 సర్ బస్తాలపద్దతి నై యందురు, 

ఇట్లు. పరగళాయందు దేశముఖులకు శెండువిధములయభిమాన 

కావున పరగణాను ఆబాదు చేయుటకు వారు తీమశ క్రి 

కొ, త్రగ గ్రానముముల నిరి రించి, చేకడేశ 

ములు కల్పింద. భూమిని అమరకము చేయుచుండిరి. చెతువులు 

సిస్తు లప్పుడప్పు డెక్క గ్రాంచుచున్నను ba 

సంవతృరాదిపండుగ నాడు 

కొ, త్తీరై తులను బిలిపిం చి 

వారీకి విందులు చేస్తి గంగములు ఫూయించి తాంబూలము లిచ్చి, 

పంచాంగము చదివించి * ఈయీంట మంచివర్ష ములు కురియును, 

| పంటలు సం సట బండును* అని పురోపీతునిచేతం స 

న? క్ట శన అ ఖతు soi adel 
డెళముఖులమో (ద సర్ దేశముఖులున్సు కొ ందటు దేశపాండ్య్యాలమో౭ద . స మ - క్ట వమన కా 

_ అపృటజమాకాదారులచింత. ఎ రెతు మివిడుద 
సర్ దేశపాం-డ్యాలు నుండిరి, Ec కలసి కల ననా . క్షే ప్ అ థా ని 
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ఇదె యిట్లుండ్క భూమి. అమరకమునిమి త్రము. సాధారణ . 

ఎప్పుడు రైతు ఖత్తు వ్రాయునా యిని 

యిప్పటికొందజలుజమిక్ దారులచింత | | ఇది యంత యును 

అరాజక దినములలో చేశేముఖులు కొందటు 'దోపిడిపనులు 

చేసినను తేమరై తులను దోచుకొనువారు కారు సెబిదేశముఖులకె. తు 

రకమున కె పాట పాడుచుండిరి. ఆపాటనిమి త్ర "మన్ని పరగణాల దేశ ల దోచుకొనుచుండిరి. 

మఖ, దేశపొం ణ్యాలును. సక్కారులోనికి వెళ్లుచుండిరి, ఆ గోల ఇట్లు. జరగుచుండంగా ను.త్తరసరా_రు లనయలడు అయిదు 

సర్కారులలో ( జిల్లాలలో ఏ. ము_స్సఫానగర్. (కొండపల్లి) 

ఏలకారు, రాజమణద్రి, శీ కానలము. సర్మ్కారులం వె జూముతోం 

. జేయంబడ్డిన.  అొడంఖడిక ప్ర కారము. (౧౨-౫ నవంబరు ౧౭౬౬) : 

వచ్చుచుండెను, కర్ణము భాలక: మజియొక్షండు. పాటకు- వచ్చి. ఖత్తు | ఇండ్లీ మాభారి యధ్గీన మయ్యెను. మూర్తజానగర్ (గంటాకు ) 



ఆనురకము 
గ్రామవాకీ లేక మహాల్వారీపద్ధ పదతి 

ఈప పద్దతి ఆ గ్రా మొదలగు ట్ట గళాలలో వాడుకయం దున్న ది, 
ఇది శాశ్వతమైన. సా కనన కాదు, గ్యాముసముదాయములకో 
హక్మ_భు కములుగల యాయమరకవువదతి ఈ ఆ్రామము లున్న దేశ 
ములలో నవలింబింపవలసీనయవసరము. కలిగినది చ్రాకుసముదాయ 

న కోంతకును తన్ గామభూములయం దు హహ్క_ఖ క్త కములు కలిగి 
యుండుట వలన. alae పన్ను చెల్లింపవలసినభొరము, ఆగ్రామసమా 

౧౭౭౮ లో నింగీ హషువారీకి నచ్చెను. ౧౭౬౬ మొదలు ౧౭౬౯. 

వజుకు నీజిల్లాలు హుంనే సల్లీ యనువానికి నిజారాగా నుండెను, 

౧౪౭౭౦ మొదలు. కొన్ని సంవక్సరయులవజుకను కంపెనీవారు పూర్వపు 

దేశయఖు లే భూమికి యజమాను లని యెంచి యింపేలు వారికి 

బంగాళ దేశమందలీజమికా 
దోర లన్న పేరును బట్టి యప్పటినుం డిదయు, జమాక దారు లని పిలువ. 

లొ త్రం 

కాళ్లు ఈయందొడం[5. ఈ దేశముఖులచే, 

దొడంగిరి. ఇది ఉ _క్రేరసర్క్మా_రులో నింగ్నీ షువారి చే. 

'బెట్టంబనీన పేరు. ఈజమిక దారులకు గొన్ని యేం ద్లవజకు ట్ 
కాళ్ళును, పిదప మూంజేం ద్దకాళ్లును, పదేండ్ల కొళ్లును నిచ్చిరి. పిదప 

శాశ్వత మెనకా ల్లి చ్చిన. దానివవర మిదివణు శే చ్రాయంయబశినది. ఇట్లు 
చఛ్రిటిషు ప్ర, భుత్వముకి, ౦దికీ వచ్చిన దేశముఖులు 
ఇద్చుపద్ధతిమోంద గొప్ప గొప్ప సంస్థానములకు నధిపతు లెరి, క్ 
ప సంబంధించినయధి కారము ౧౮౦౨ sae 

త్వమువారు తీసివే సీ సెరి, దేశపాండ్యాలకు sud మీది 

వణికే, శాశ్వత పట్టాలు వచ్చినతరువాత కొన్నిచోట్ల జమికాదారులు 
తీసివేసీరి. కొన్నిచోట్ల సర్కారువాలే తీసివేసిరి, ఈయధి కారమును 
త్రీకి సివేయునఫుడు కొొందటు దేశపొండ్యాలకుం గరిణీకము లీచ్చిరి, 
కొందజకు దేశపాండ్యాగిరీకి బకులు అగృహోరము లిచ్చిరి. కొండటు 
bab జమిక-దారీలుకూడ నీయ(బకినవి, 

ఇంక నె జాములో నున్నయాం ధ్ర, జేళమునందలీి . ేశముఖుల 
స్ధితి యే మెనదో చూతము, కొన్ని దినములు పోయినతరువాత నిజాము 

నా రాపద్ధతి మానివేసి గ్రామములను రైతులకే అమరకపటిచి అమానీ 

వ్ ey 

మింద వనూ లైనపెకములోనుండి నూటి కింత యని రుసుము 

మాత్రము వూర్య్వయువలెణే. వారికి ముట్టుచుం డెను, 
కష మొదలయినయధి కార ము లుం డెను, అంత నీ్రూర్వపద్ధతి 

నూనివేసీ జిల్లాబందీ చేసిరి, జిల్లాబందీ యనంగా బ్రిటీమ ప్రభు 

త్వములో నున్నట్లు జిల్లాలుగను శాలూకాలుగను జేళమును విభజించి | 

ఆయధి కారులకు. వంళ ' 

పరంపరహక్కు_ లేమియు లేకుండ నిక్క_డివారి నక్కొ_డకు నక్కడి | 

వారి నిక్క_డకును మార్చుట, ఇట్లు జిల్లాబందీ అయినతరువాత లహాడం 

_ వానికి వేబువేణు అధికారులను నియమించి 

గొంతకాలము బేళశముఖులు 'శమయగ్గికారయును mre తుదక్లు 

బా రంభించిరి. చేశమఖులయధి కారము తగ్గి) గ్రామము. 

సిస్తు వనూలు 
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దాయమం దుండుట తటస్లమెనది. మజీయు నొక గ్రామము. ెంగానీ 
కొన్ని గ్రామములు క లసీనపరగణా పె పె(గాని వాక్కు. క్ర కములను బడ 
సినభూ స్వామితో (హాడ నిట్టియకరకపుపద్ధతియే సులభము గాం గన్న 
ట్రనది, కాంబట్టియే అమోధ్యయందలి తాలూకాదారీఅమరకము 

గూడ నీఠరగతి, (క్రిందనే వచ్చు నని చెప్పట కవకాశము కలిగినది. 
ఈ ్రామువారీ అమరకపుపద్దతి “అజమోరుి రాజ్యము పంజాబు దేశేయు 
6 తు! యందు? దేయంబడినది, 

సర్. సాలార్ జంగుమం తి తృిత్వకాలమున దేశము ఖాగిరిపళో దాను త్రీసివే 
| అప్పటికి జేశయఖులుగ ఎ నున్న వారికి వారివారీపరగ ణాలమోవ' ప్ 

చెల్లుచున్న సీస్తునుబట్టి నూటి కయిదుళూపాయల చొప్పున్న రుసుము= 

అనగా శాశ్వత మైన సెన్ వను - చేర్పటిచిరి. వారిభు కములో నదెవజు 
కున్నసావరముభూములు సీస్తు లేకుండ నిచ్చిరి.  కొందజుకు గాము 
ముప శుల్తీరీలం (మునసబుపనులు) ఇద్బిరి, ఇట్లు నే డొము రాజ్య మందలి 
దేశీముఖు లంకరించిరి. వారిసంతతివా రిప ప్పటికిని అధి కార విర పాత 
మైన దేశముఖపదవిని ధరించుచు వంద రెంశువందలరు సుమును తెచ్చు 

| కొనుచు జీవనము గడపుకొనుచున్నారు. ఇప్పటికిని వీరిని మో రెవ 
౧7౮౦౩ లో విరి? అప్పటియాయమునుబట్టి సులభ మైన సిస్తునకు రని యడగినయెోడల మేము 'దేశముఖులము, మాకు నలువది ్ రామములు 

| గలవు, ఏంబది చ్రానుములు కలవు అని వెప్పుధురు. ఏ. గ్రామము 
సులభ మగుసిస్తు . లున్నవి టే స్రూర్యము నలువది గ్యాముములకో వారి ప్రోక్వులు 

దేశముఖు లన్న యధికారులుగ నుండిరి, రుసు మేర్చతీచినపుడు, 
గ్రామయులమోంది అప్పటియాదాయమును బట్టి యేర్సలిచి రని 
యర్థము. ఇప్పు శాగ్రామాదులళే వీరి శే విధమైన యధికారమును 
లేదు, జనులయజ్ఞూ న మునుబట్టి యింకను గొందటు చేశముకువంళము 
వారు కు గ్రామాదులలో తామే దొరల మని యధికారము చెలా 
యించుక్రొనుచున్నా రు. కాని యది వేజబుసంగతి. ఇట్లు పూర్వ 
మొక్క_బిధమెన యధికారముే కలిగియున్న చేళముఖులలో ఛి, బి వ్య 
ప్రభుత్వము కి, ౦దెకి వచ్చినవారు జమౌక-దారులై తమ శాలు కాలకు 
శాశ్వత పృభువులై యనుభవించుచున్నారు. నై వాల యున్న 

వారు మొదటి యిజారాలను బోంయొట్టుకొని అధికారమునుగూడం 
గోలుపోయి,. చిన్న మొ త్త ములను Pte కా ARs బొందుచు 

నితరరై తులతోపాటు వ వ్యవసాయదారు లె లెరి! పభుత్వ 'భేవమువలన 
దేశము ఖులస్టితిగశులలో నింత "భేద 'మేర్చేడినది | మున గాలజమికా 
దారులప్రూర్వులు మునగాలపరగణాకును చింతకాణిపరగణాకును దళ 
ముఖులుగ నుండిరి, ౧౭౬౬ విభజనలో మునగాల ది చిటీషులోం బడ్డది, 

చింతకాణి నె జాములో బడ్డది, అంఠకుంబూర్వ్యమ వీఠు రెండుపరగ 
ఈాలకును సమాన మైనహక్క్క గలవారే యొనను, రెండుతౌలూకాలును 
వై శాల్య మనందున్కు ఆదాయమునందును సమానము లె నను ఆకుటుంబ 

ములో నొకళాఖవారికి మనగాల శాశ్వత ఫుజమికొచారీగం దక్కినది: 
శెండవశాఖవారికి చింత కాణికి నె నె జామువారీవలన Si కెదు 

వందల అజో ముట్టుచున్నది. 



(5౬లో 

జబేహారుముదలగుదేశములు 

బహారుసరిహాద్దు 'వుందలుకొని యము గానదివణికో నున్న పృ బేళ 

మండలి చ్రానుములు సాధారణముగా * ల్యాండులార్లు ) _గ్రామములు. 

కావున నవి ఈ పట్టాదరీ * 6 భాయిచారీ ? తరగతుల, క్రింద నుండుట 

తటస్థ మైనది, బం గాళరాజధానియందువలనే ఈబేశమునందు!గూడ 

్కానూధికారులను. భూ సా్వాములలో ౧౦-సం వత్సర ములహర తునక 

నెకివిధమగు అవురకము చేయంబడినది, చ్రామాధి కారితము  ఒకనికి( 

అనేక భాగస్వాములకుయగాని, 

యుండవచ్చును, సంఫూర్లః అసంపూ ర్ల 

ములతో నున్నల్యాండులార్డు గ్రా గ్రానులక ణమ లనుబటి యిట్రియధికార 

గాని 

'మేర్పడును గాన ల ET PA సపి సరముణా 

(గృహీంపవలసియుంశును, ఈ శ్రామముల నమరకము వేయుటలో ' 

పది'సం వత్సేర ములయమరక మయోనపినట _ నా యమరకములయను 

భవముంబట్టి శాశ్వతముగా జేయవలయు నని మొడ్డ మొదట నుద్దే 

శించిరి గాని అట్లు చేయుటవలన _గ్రామములయందలి న్యాయ్య మెన 

హక్కు_దారులహక్కు_లకు భంగము కలుగుట తేటస్టించు ననియు, 

శానుసంభుములో6 జేరినరయితుల హక్కు భుక్తములను నిర్ణయించుట 

యత్యావశళ్యక మనియు6 దలంచి శాశ్వత వుఅమరక పుఫద్దతిని వదలి. 

సెట్టి ౧౮౮౨ .వ 'సంవత్సేరమున జూరీచేయంబడిన 

“ రిస్య లేమను ను బట్టి బంపారరీ _గ్రామువారీఅమరకము చేసిరి, 

ఈవిధముగా నీరిస్య లేవ నును బట్టియే ర్డీ బ్ర జేళమందుంహడ నమరకము . 

_చేయంబకినది, అందు నొకొ)_క్క_ గ్రామమును దీసికొని 

హక్కుభు క్తములను సవి సరముగా6 బరిశీలించి ౧౮౩ 3-వ సంవత్సర 

మున ౬౦- ము వరతునకు శ్రామవారీఅమరకము చేయంబడి: 

నది. తరువాత్ ౧౮౯౦-సంవత్చరము మొదలుకొని ౧౯ ౦౦-సంవత్సరము 

లోపున నీయమరకము మరల. 

చేయంబపినది, 

మట్టునకు పూర్వపురాజభాగ మైన పంటలోని యాటివవంతు పన్ను గాయ 

బనీక్షీంప పబ్ గ్రామావారీఅమర కము 

బుచ్చుకొనటయే పృధానోర్రేళము. ఈ శామవారీ నెటిలంమెంటు. 

నాం! ఆయా చే 

ములలో6 గొంచెముకిొంచెము భేదములు. కలిగియున్న ది, ఈయమవుర 

ఆగ్రా, అయోధ్య మధ్య పరగళాలలో 6 

క పుపద్దతి ౧౮౨౩ 3 -వ సంవత్సరములో 6 గొన్ని మార్చులు చెందినది, 

శ్రానుములయొక సరియైన రాబడి మొ త్తమును నిర్ణ ర యించుట ముఖ్య 

. మయినందున నందువివయమున నవీకములయిన 'యేక్సాటులు. చప 

నిశ్చృయింపవలసివచ్చినది. అమొ త్రము నిళ్చయిం చినపిదప | 

నిర్ణయిం చిన పిమ్మట నాయా, శ్రూమముల మె పె జెల్ల వలసీనసి స్తు నిర్ణయింప 

_ఈూకతతో, జేసి. శ్రామవారీ ౫ సిటిలు మెంటు చేయంబడినది, అయోధ్య | 

_ యందు శాలూకానాకీగెటిలు మెంటు eal గ్రాకకారీనిస్త 

గామసముదాయ రు: నకు6ంగాని 

ఫపట్టాదకీ, ఛాయిచారీ భేద | 

జెందుచువచ్చు (ప, పం కొ న్ని సంవతృరములవర తునకు 

గు సిస్తు నిర్ణయించి అమరకము చేయాపదతి! వ్లు లేదు. కా(బట్టి అట్ట 

| a భూములయందుం బృైతివత్సరము సాగు చేయంబడిన పృదే 

2-వ నెంబరు. 

పృతివ్యవ 

సాయదారుని యొక ్ క..యు రె తుయొక్క_యు భూ స్వామియొక్క యు | 

ఈ శ్రామవారీఅమరకపుపద్ధతిలా సాధ్య మగునంత 

. యుండును, ఆసిస్తున కందఆటును కలసికాని 

చుటకు బాధ్యత గలిగియా'న్నారు, ఎవరిభాగము వారు వేలుగా విడ 
గ్రామము దీ సికొనువజుకు నీ బాధ్యత తప్పదు. అయినను శ్రామములస స్వ ఖౌవముం 

నందు హక్కుభు కములు. సను. కములస Pe సరిగా 

" నిర్ణయించి “లెక్కలలో శ్రాయయుడుచున్నది, 
వలసిపచ్చినది. ఇట్టిమేర్చాటు 6 లన్నియు. సాధ్య ముసనంకొ వణకు. జాగ. 

అమరకము 

మొత్తము నీవిధముగానే నిశ్చయించి తొలూకాదారుభు_క్షములో 

నున్న గ్రామము లన్న్నింటిసిస్తుమొ త్రము తొలూకాదారువలన సర్కారు 

వారు ఫుచ్చుకొ నుచుండిరి, అ lal నీ చ్రానువారీఅమరక' మే 

మటేకొన్ని యేర్చాటులతో జేయంబడినది. పంజాఘుదేశమందులహడ 

నీ గ్రామవారీయమురక మే యిశంగాన్ని యేర్చాటులతో c జేయంబడినది. 

ఈ పెనిం జెప్పిన దేశములయం దంతటను సాధారణముగా. (గ్రామవారీ 

అమరక్షపు పద్ధతి నే అమరకము .చవేయలబడినను, సిస్తు నిర్షయంచుట 

మాత్ ము చేటువేటువిధమగరీతి నను సరించి చేయంబడీనది.. 

.. ఎడారులయందును.. పెద్ద పెద్ద నదులవలన. నష్ట ప్యృసప్పుశు భంగము6 

పన కం 

పంటను నిశ్చయించి దానింబట్టి సిస్తు నిర్ణయిం చునేర్పాటు జరగు 

చున్నది. ప్రస్తుత మిట్టేయమరకపుపద్ధతి "పంజాబు బచ్హాదేశేయులలో 

నున్న ది. అ? సాగుబ కిలో నున్న ప్ర దేశములో రా-వ 

వంతు ఇట్టియనురకములో చే యున్నది. ఉత్తరబరాదేశములో ననా 
వృష్టిదోమము తజిచు గావున నచ్చటంగూడ నీయమరకపుపద్ధతియే 

6 "నాల్ కాలనీస్ * are 

బొంబాయి రాజధానిలో సీంధునదీప్రాంతములయందును నీయమరకపు 
పద్ధతియే అవలం బింప6బ న్నది. వీరారురా వ్ల మందు బొంబాయి 

రా స్హ్రమునందలి రై తువారీపద్ధతినే అతిస్వల్ప భేదములతో  నమరకము 
వైాయయంబడినది, i ప. 

అవలంవింపంుడినది. పంజాబులో 

. గ్రానువారీ సె సెటిలు మెంటుపద్ధతిలో నొక్క భూస్వామిభుక్రాథి 

కారములో నేక శ్రానుము wal వాని కన్నింటికి నత(డే యజ 

మాను(డుగా నున్న పట్ల నా గ్రామము. లన్నింటిమింద మొ త్తముగా 

నొకసీస స్తు నిర్ణయించి అట్టు పస్తు నిర్ణయింపబడిన (గ్రామములుగల 

యేసే స్తేబ్లలోని ఛ్రా మమలను “మరల లోపాయికారీ" ర చేసీ 

nal క ay నిశ్చయించుటయు ౬ గలదు, ఒక్క గ్రా, ఇగామము గాని, 

అశేక గ్రామములలో నున్న వేటువేజుభూములు గాని కలసి కొందటు 
భూస్యామలయనుభవములో. నుండుట. తేటస్థపడి యాజమాన్యమును 
బట్టియు చనెటిలు మెంటు చేయంబడినప్పు డట్లి గ్రామమునకు గాని 

అట్టిభూముల సముదాయమునకు6 గాని యేర్వటుపల! న సిస్తుమొ త్ర 

మంతయు వానియం దనుభూతభు క్ర కము గలవా రందటును నానో! 

ప్ర ల్యేకముగంగాని చెల్లిం 

బట్టి. _భాగప్వాములయొక్క్ల హక్కబాధ్యకళము. ప్ర ల్యేకమగా 
శ్రామమందలి భూము 

హు అట్టిభూ ములు నేద్యముసేయువారినిి సీ సిస్తు సజ ల్లీ పవలసిన బాధ్యత 
కలవారిని. శ్రానుములు సర్వీచేని'' సెటిలు మెంటు చేయుకాలమున విశడ 

ర లే ముగా ఇళ్లలో బ్ర వా సియుండుటవలన ఛ్రామవారీసిస్తు నిర్ణ నిర్ణయించుట 



కును సిస్తు చెల్లి లృంచుటకు బాధ్యత కలవారి శేర్పటుచుటకున్కు గ్రామాధి 
కారులయొక్క_ యేకాక రయితులయొక్క_యు లోపాయికారీ [స్వా 
ములయొక్క_ యు నేద్య-గాండ్ర డృయొక్క_యా తదితరులయొక్కయు 

నిళ్ళయంపంబడుచున్నవి. 

షే 

అస్సాము. 

కాస నులక కారక్ వాలీసు పృభువుకాలమందు, అనగా పదు | 

నెనిమిదవ శేతౌబ్లియంతమున శాశ్వత పు సెటిల్ మెంటు క్రిందికి లేంబడి | 

రివిన్య్యూలెట్ల చే ఇప్పటికిని ఇాళ్వ్యతముగా చెల్చించుచున్నారు. వారికి 

తౌము సేద్యము చేయుభూమిలో సంపూర్ణమయిన స్వామ్యము 
కలదు. వంళపారంపర్య ముగా అనుభవించుహశ్కే_ కాక వారీయిహాను 

సారము దానవిక్కయాదెివినిమయములు చేసీకోవచ్చును, రివిన్యూ 

శ్చార్త్ క్రి తప్ప గవర్న మెంటు వారికి దానిని బిక్క 

లేక జమోక దారులను తోొొలణించుటకుం గాని 

హక్కు. లేదు. సిల్ హట్ లో గవర్న మెంటునకు చెందు లాండు 

రివిన్యూ మిక్కి_లీ స్వల్పము. “అుంపొరరి సెటిల్ మెంటులో నున్న 

భూములకు వర్త ముమోంద ఎకరమునకు రు ౧-౭-౦ వెల్లుచుండ6౫ా 

శాశ్వత ఫు ఇటేల్ మెంటునకు లోంబకినఛూములమింద ఎకరమునళు 

సుమారు రు ౦-౨-౬ లు చెల్లుచుండినట్లు కన కినదె, సీల్ 

మీర” వీ దారులనా, 

అనియు, * జోతిదారుల 

లు, 

పటాలలోనిభూములకు ఈ బోతు” లనియూ 
లు 

౧౮౬౯-వ సంవత్సేరపు ౭-వ నెంబరుచట్టము పృకారము జోతి 

దారులకు శాశ్వత పుజి రాయితిహక్కు కలిగిం పంబడినది, 

భూస్వామియనుమతి లేక “జోతిదారు? తనపట్టాభూమిని విక 

యించుటకు వీలు లేదు. ఇందువ ల 3 కె తులకు, అనగా బోతిదారులకు 

తమపట్టాభూ ములను తనఖా పెట్టుకొనుటకమ, వి క యించుకొ మట 

కోను బాల చిక్కులు కలుగుచున్నవి, భూస్వామియన్ట్రమ లేకయే 

తనఖా గాని, క యము జరగినప్పుడు తనఖా దొరులునూ, 

6 వికయదారు” ఆ భూ స్వాముల చేత Maint తల 

కాని 

గాని 

కంటే చిక్కుపడుచు న్నారు, 

గోల్పారాజిల్లాలోో బో తిదారులకో తమభూముల నితరర తుల 

కమరకము చేసికొని అనుభవించు నాచారము కలదు. (౧౯౨౯-వ 

సంవత్సరము. 6 నోల్పా ఠా కొ నెన్సీఆక్టు *ప్ర, కారము జోతిదారులకును 

భూమిలో శాశ్వత ఫుజి రా యితీ హక్కు కలుగంబేయంబడి అనది, బోతి 

దారుల క్కిందిరై. తులకు వారొకౌీ గ్రామములో ప పండ్రెండుసంవత్సరము. 

శెడ తెగసండ భూమిని సాగు చేసినయెడల వారికి సూడ భూమిలో 

జిరాయితీహాక్కు_ షర్పడుచున్నడి. కొన్ని పద్ధతులకు లోబడి జోతి 

చెర 

క యించుటకు( గాని, | 

౨౬౫ 

దారులున్కు వారీరై తులును వారిజిరాయితీహక_లను తనఖా పెట్టుకో 
వచ్చును, కమజి రాయితీహకో_ల నిఠేరులకు సంక్క క మింప (జేసిన ప్పుడు, 
Mem get కటా ట్రాన్స్ ఫరుఫీజు ? చెల్లి రింపవలసియురడును, 

నా చగ్రారుభూములయందలి dia ఫలసాయములోనిభ్రాగములును ] చట్టి _కాళ్వకపు "సెటిల్ మెంటునకు లోంబబుపంబడిన సీల్ 

క్లాట్ గోలొపారా ప్రాంతములు తప్పం దక్కిన అస్సామురా ష్య పము 
నందలి భూమి యంళేయా గవర్న మెంటువారి క్రిందనే యున్నది. 

అస్ఫాముకా న్న .ములోేని సల్ హెబ్, నోల్పారా అను శెండు అ లేక ఏలమీథుం గాని కాలున కిచ్చుచుందురు, నూతనముగా సాగు 

గవర్న మెంటువారు 'భూమిని కాన్ని వక్సరముల కాల పరిమితితో గాని 

లోనికి తీసికొనిరాంబడిన భూముల కిట 6 సాలీనాక్షాళ్లు ) ఈయ 

నవి, ఆజిల్లాలమి5-సీచారులును, జమోక దారులును అప్పు 'డేర్చడిన క? ఏంయేంట, కాలుదారుని మార్చుటకు గవర్న మెంటున కధి 
కార మున్నను సరిగా సీస్తు చెల్లీంచినంతకాలము ఒకరెతునశే కౌలు 
(చృతిసంవత్స్రము నియ్య(బడుచుండును, ఈ 6 సాలీనాకాళ్లు ) పాందు 

౨ కులకు వారీషట్టాలోని భూమిని విక్కయించుటకు వారి కధికారము 
లేదు. అయినను అట్టు వారు విక్కయించుకొనుటయు, గవర్న 
“వెంటువా కెట్టియా శేపణయు చెయకుండుటయు జరగుచున్న ది, 

ఇట్టిభూమి సంపూర్ణముగా వ్యవసాయమునకు లాయకు చేయంబడిన 

తరువాత ఈ * సాలీనానైతు ' లకు పురతుకొళ్లు ఇయ్యా(బడుచున్నవి. 

పురతుకాలు పొందునై తులకు వారీపట్రాభూమి మందు సంప్రూర్హ్యమయిన 

జిరాయితీహ క్కేర్పడుచున్నది. వంశపారంపర్యముగ అనుభవించు 
టకే కాక విక్ర్రయాదికములు చేసికొనుటకుంగూడ హక్కు కలదు. 
_౧౯౧౯-వ సంవత్సరమునకు తరువాత అస్సామువాలీ (లోయలో 
గవర్న మెంటువారికాళ్ల లో నొకకొ, త్సీషరతును చేక్పచున్నారు. 
అపర లే మనంగా కౌలుదారు po పట్టాభూమిని మజీయొక్షవ్యవ 
సాయదారునికి తప్ప అన్యునకు విక్కయింపంగూడ దని. దీనియుద్దేశ 
మే మనంగా భూమి ెట్టుబడిదారులయిన మార్యాడీలపరము గాకుం 
డుటశే. _ఈపరతుకాళ్లు పొందినపట్టాదారులలో పాయకారీనై తులకు 
భూమియం చెట్టి వాక్కును లేదు. భూమిని స్వయముగా సాగు 

చేయులోపాయకారీ రై తులకు జిరాయితీహక్కు_లు కలుగంజేయన లె 

నని గవర్న మెంటువారు పెక్కుసారులు సృయత్నించిరి. కాని 
ఈప ప్రయత్నము లింతవజకును వార్యరూపమును దాల్చలేదు, 

| అస్సామువాలీ(లోయ)లో సంపూర్ణ ముగా సీస్తు శేనట్టియ్యు 

సగముసీస్తు చెల్లీ ంచునట్టియా భూములు కలవు, మొదటిరకముభూము 
లకు లాఖిరాబ్ ' “భూమ లనియ్య రెండవరక ముభూ ములకు 
 నిస్ఫ్ఖిరాజ్ " భూము లనియా. పేరు ఇవి పూూర్టకాలమందు. 

హీందుూడేవసానములలో నౌకరీ. చేయు అర్చకులు. 'మొదలగువారి 

కియ్యంబడీన . -శఈనాములవంటివి, (వి ముఖ్యముగా. కామరూపము 

జిల్లాలో ఎక్కు_వశానున్న వి. ఇట్టి “లాఖిరాజ్  దార్హకును “నిన్ | 
ent ) ధార్భకును వారి,క్రిందిరై తులకును గలహక_లను గుజిం 

చినవివమయములు మిక్కిలి _క్లిస్ట్రముగాన్వు అస్పష్టముగాను ఉన్నవి. 

వీనిని నిర్ధారణ . వచేయుటక్రు టు wens ప్రయత్నించు 

చున్నారూ 



౨. 

బర్మా దేశము 

౧౮౮౫-వ సంవత్సర ములో - బర్థారాజ్యము నింగ్సీ షువా 

రాక్రమించుకొనుటకు( బూర్వము దమీణబర్థాదేశము బిటివబర్లా | 

ఇపుడు  బర్హాదెశము లాోోయరు బర్లా 

అనియా, అప్పరుబర్థా యనియు రెండుభాగములుగా వ్యవహరింపం 

డుచున ది, ఫూరంము లోయరుబరాలో6 జేరినపటణములు చేటు | | 

క్ 2 తర న్ “లు | యో గార్థము చానిసగాం డ్రచే నేద్యము నేయ(బకుచుండుభూములును, 

యని పీలవంయబడుచుం డెను, 

- చేటుఖండములుగా విభజింపయడి ఆయాఖండములసిస్తు 6 ఢుగీ? యను 

నుద్యోగ స్థ సునిద్వారా వనూలు వేయంబడు చుండెను... . ఈఢుగీ భూమి 

పన్ను Ben చేయుట యే కాక క్రొ, త్తగా సేద్యము చేయంబడిన | 

భూమిని కొలచి ప్రతిసంవత్సరము "పస్తమొ త్రమును చలీయ౭కేయు 

"లెక్క తయారు చేయవలయును, 

కృన్మక్కనుముగా గ్రామమున కొరకో [కరా పెద ద శేర్పజుచుచున్నా రు, 

పూర్వము. బర్థారాజ్యములో భూమిహక్కు_, ముందు భూమిని 

వ్యవసా యమునకు. దిసికొనివచ్చినవాని దయియేయుండేను, పప, 

భథమమున భూమి విస్తారముగా నుండి జనసంఖ్య తక్కువగా 

నుండుటవలన ఒకటి రెంశుసంవత్సరము లొక పృ దేశమునందు వ్యవ 

సాయము చేసి తరువాత రెండుమాడు సంవల్సేర ము లీంకొకచోట 

వ్యవసాయము చేయుచు. నిట్లిన్లము వచ్చినచోట వ్యవసాయము 

చేయుచువచ్చిరీ. ఇట్లు వ్యవసాయము చేయయబకినప్క దేశమును ప్రతి 

సంవత్సర మును కొలచీ (ప్రధాన లెవిన్య్యూఅధి కారి స్ నిర్ణయించి 

యా ప్రకార మే కొన్నిసంవక్సర నులు వనూలు చేయుచువచ్చు 

చుండెను. బర్తాదేథములోనిభూమి మిక్కిలి 'ఫలవత్తర మెనది, 

ఈభూమిలో వరిపంట . విస్తారముగా పండుభూమి గలదు, తక్కిన 

భూమిలో (6 గొబ్బరి చెట్లు మొదలయిన ఫలవృమె రామ ములు వేయు 

చుందురు. తోంటలలో. జెట్టున కింత యని పన్ను వేసి ik 

స్స్తు వనూలుచేయయు నును, ఆ శ శ 

ఇప్పుడిష ప్పుడు లోయరుబరాలో సరియయిన ౫ “ఇతి లంమెంటు 

చేయబడినది. ఆ సెటిలు మెంటు రయికువాలీ అమరకపుపదతిని బోలి 

యున్నది. 

వై శాల్యమునుబట్టి యేసంవక్సరమున కాసంవత్స్రము విధిం పంబడు 

సిస్తును సెటిలుమెంటుకేట్ల ప్రకారము ఇయ్యవలసి యున్న ది. అట్టి, 

భూస్వామి, ఆక_జ లేనప్పుడు తననేద్యములోని భూమిని అత. 

“గాని కొంత గాని వదలీ"పె పెట్టవచ్చును, మొదట పండినపంటలో ౫-వ 

వంతు పన్ను గా వనూలు చేయంబడుచుం ణెను. . తరువాత వ్యవ 

సాయ పుఖర్సులు పోంగా మిగిలీనదానిలో సగము వనూలు చేయుట. 

ఆను 

అడవి 

_ కారంభించిరి. మయోమాకొండలప్ర, దేశములో 6“టామ్యా). 

పోడువ్యవసాయము చేయయుకుడున్న ది, ఈవ్యవసాయము 

ప్రాంతములయందలివారు చేయునది గావున. వారీకుటుంబములలో | కో 

ed అనుక త్రి తిని ధరించి 'దొని నుపయోగింపంగలమను ష్యూల కందజు 

కును _గొంచెము రొక్కము. పన్నుగా విధించి psn క్రాక్ 

» = 
ws వనూూలు కు న 

ప డాథుగీలను తొలణంచి | _. 
wy Te? క; లేదు, వ్యవసాయము చేయుచున్న భూ ములయొక్క_ హక్క్క_భు క్రము 

లాచారమును బటి నిన యింప(బకుచుం చెను. 

లేపనునుబట్టి భూములు అమరకపటిేచి 

గలదు, 

చేయుటకు రయికుమోఫు లేక బంజరుగా నున్నది, 

ధి 
ప్రతిభూస్వామియు తనభు క్త క్షములో నున్న భూమియొక్క. 

అమరకము 
_ థీబారాజు 

స రెండువిధములుగా reales 

రాజుగా నుండినకాలమును అప్పడబక్షాలో 

“౧ రాజులసాంతభళభూము లనియు, 

౨, రాజుసాంతము కానిభూము లనియు, 

ఇందు రాజనాంతభూములలో(. గాన్ని రాజుగారియుప 

లంకలున్య మిక్కిలి ఫలవ త్తర మెనభూములును అశ్వ వెనికులకును, 

రాజుగారియుద్య్యూగ స్య సులకు నీయ(బకడిన భూములును రాజుసాంత భూ ములు, 

తక్కి నవ్యవసాయ మగనట్టివియు కానట్రవియు నగుభూము లన్నియు 

నితరము లొ నవి, Pe పత ఈ పన్నింత నిశ్చయింప6బడ 

మ్ర్కజ లందణును భాగ్య 

వంకులును... బీదలునుగూడ నొక్క శువిధమె. les 
ene అను ప Matt 

ఈథాధమేడుపశ్నే భూమిపన్నుగా నింగీ షుదొరతనము 

వారు మార్చి భూమి నమరకము చేయుప పద్ధతి నమలులోనికి6 దీసి 

కొనివచ్చిరి, సంవత్సరమున జారీచేయంబడి న రిగ్యు 

సీస్తులు వనూలు చేయ! 

బశుచున్న ని. బర్హా చేశమందలిభూ ముల యమరక పుస్టి రై శువారీపద్ధతి 

ననుసరించి యున్నను నింకను సరియైన స్టితిలోనికి వ చ్చియుండ లేదు, 

౧౯౦౧-వ 

ప్రస్తుతము బరా దేశములో వ్యవసాయము చేయురయితులు 

తక్కవ గా నున్న హాతువువలన బంజరు గా నున్న భూమి విస్తారము. 

ఈభూమి మిక్కిలి ఫలవంత మెన దయినను సేద్యము 

ఇప్పుడు దొర 
తనమవారు దరఖాస్తుదార్లకు దరఖాస్తునిబంధనల ననుసరించి 
భూముల నిచ్చుచుదున్నారు. భూములు గావలసినవారు మంచి ఫల 

వంత మెనభూమిని బరా దేశములో జిరాయితీహాక్కు లతో దర 

ఖా స్తులమి (దం. బొందుట ౨ కిప్పుడు. మంచియవకాశము. గలదు. రయి 

తులను చేర్చి బరా దేశమందలి భూమిని మంచివ్యనసా యము లోనికి 

సికొనిరా నెంచి "దొరతనమువా రీయేర్పాటులను జేసిరి, రయికులు 

విస్తారముగా. నక్కడం బ్ర జేశిం చినకొల6ది యు నిప్పటిసదుపాయ 

ములను దొరతనమువారు కొంకకాలమునవం దీసి a 

మ] భూములు 

.. _ భూమిపన్ను చెలి ంపణుడనిభూము లన్నియు క లాఖిరాజ్ 

భూము లని చెప్పంబడును.. ఇట్టిభూములు సిస్తు. లేకుండ నితరుల 

కీయబడి నవి, ఇందు Pr భూమియందు హక్కు కలుగున 

ట్లీయయబడినవి 6 మ్ల్కు_ ” అని చెప్పబడును, 

ఇట్టిభూ ములు భ క్రులకును పండితులకును ప్రునీద్దులస డైవజ్ఞల 

కును. పాఠశాలలు? మన్లీదుల్కు. చేవాలయముల్లు, రిక్యకే శ్రమలు 

పు 



అవుఠరకము 

గోరీలు మొదలగువానికి నీయ[బడినవి* భూమిమో(దను చెల్ఫీ ౦ంపంబడు. 

చున్న సీస్తు కొట్టి వేయ యబడినట్రివి గాని సిస్తు లేకుండంగ నే యియ్యంబడి 

నట్ట్విగాని జ ల వ్ ఆఫీ? లేక యీనాము లనంబడును, 

ఇ ట్లీయంబడినభూములు గాక సర్కారునకు యాద్ధవిషయ మున( 

యితర వ్యవహార విషయమున 6 గాని మేలు చేసినవారికి పెద్ద 

"పెద్ద పృ దేశములు 

గాని 

సిస్తు లేసండ జాగీరు? అన్ను పేరుగల వీయంబడి 
నవి, మొగలాయి చ, కృవ ర్తులరాజ్యమున సర్కారు ఉద్యోగము చేసిన 

యాద్యోగ స్టుల కందజకును మనసబ్హోదాలతోపాటు సీస్తు లేసండ 

కొన్నికొన్ని ప, ప దేశములు వారివార్మి పృప 

ప్ని యన్నిటికిని జాగీరు అని “పేరు, 
య . 

'నాఖిరుదుగా నున్న బంజరుభూములు దేళనుం 'డంతేటను గలవు, ' ముగా నుపయోగించి 

బంగాళ రాజధానిలో నిట్రబంజరుభూ ములు శాళ్యతముగా నమరకము 

చేయంబడినయొనే! టకు సంబంధించినవి ౧ూ౧౯-వ సంవత్సరము 

వబకు నాయాయొన్లే టుజమోక డా రి వము వచ్చిన ట్లా క మించుటకు. 

వ్లు కలుసచుండెను, తరువాత ౧౮౨౮-వ సంవత్సరమున జారీ 

వేయంబకీన రిగ్య లేవనును బట్ట అట్టి బంజరుభూ ముల 
ఆ సు కొసక కొన్నింటిని. పద్గీకు అడవుల కృిందను దక్కినవానిని వ్యవ 

సాయ దారులకు కవులు, కిందను ఇచ్చుచువచ్చిరి. 

9 ఆగ్రామముతో కలీపీ అమర్చుచువచ్చిరి, 

పర్వత _ప్లాంతమందలిజిల్లాలలోని పెద్దబంజరుభూములును పెద్ద 

"పెద్ద అడవులును దొరతీనమువారివశమునంచే యుంచుకొనిరి. అమో 

ధ్యలో తాలూకా చారీయె స్లేట్లకు సంబంధించిన బంజరుభూమి oo. 

యెకరములవజక్క, ఆయాయెన్లేట్ల కిచ్చి తక్కినవానిని దొరతనము. 
వాలే వశము. చేసికొని ఫీస్తు నిర యించిరి,' 

పంజాబు దేశమందును ప్రతి ర్రాకుమునకును నేద్యము కాంబడీనభూమికి 

౧౦౦కి ౨౦౦ లుగా ela చ్నామస్గులయుప మోగమునిమి 

తము వదలి పెటి తక్కి_నభూములకు సిస్తు జక రయికువారీ_-అమర 

కములో. నున్న బోంచోయి,. 

బంజరుభూమిలో ( బ్రతి గ్రామమునకును బకువుల మేంతకు కావలసి 

నంతభూమి విడిచిపెట్టి తక్కిన దంతయు సాంతహక్క్కుగల 

భూమిగా నెంచంబకి సర్వీ నెంబ ర్లు గా విభజింప (బస్ ఆమాభూముల 

స్టీతినిబట్టి సిస్తు ఏర్పటీచి అమలులోనికి తీసికొనిరాయబడేను. బంజరు 

భూములు సాధారణముగా నీ కింద వివరిం పంబ కీనపద్ధకంలను బట్టి 

_అమరకము ప — 

బంజరుభూముల-అమరకము 

రః పెద్ద పెద్ద చెట్లచే నిండయుండ అడవి-గా నుపయోగింపం 

బడుటకు వీత a ఆమురకను చేయంబడవు.. కాని చిట్టడవితో "నిండి 
: 

సతులం బటి యియ్యంబ డెను, 
లీ ౭ 

నాకృమించు 

సంయుకృపరగ. 

కాలు అయోధ్యయం దున్న అడవ లే గ్రామముతో సంబంధించినప్కి 

మధ్య పరగణాలయందును యాయ6ంబడును, 

ప దున్న 

“యుండి నేద్య యునకులగాని తేయాకుతో టలు మొదలగునవి నోటు. 

టకుం గాని పం లనుళకము  చేయయబడును, | 

IC]; 

బంజరుభూములు ముందు తనిఖీచేసీ అవి అడవిగా నుపయోగించుటకు 
పనికిరా వని త్రో (చినపుడు బంజరుభూమి అమరకమునుగుటించి 

వ్రాయబడి డిననిబంధనల ననుసరించి అమరకము చేయంబడును. 

౨. ఇ ట్రమరకము చేయంబడుభూమి కొన్ని సంవత్చర ములకు 
వ్యవసాయమునకు  లాయకుగా చేసికొనుట కవసర మెన కాలపరిమితి 

ననుసరించి సదుపాయ మెనసిస్తునకు కవు లీయంబకుచుం డెను, 

వః; ఇట్టిభూ ములను సర్వీ చేసీ రోడ్డులు రసాలు నదులు 

పంటకాల్వలు చేపలు పట్టు ప, దేశములు గనులు రాలు మొదలగువాని 

యందు హక్కు గలుగకుండ నీయ(బకుచుండును. 

ర. ఇట్టికవులుదారు తనకవులులో నున్నభూమిని న్యాయ 

సరీయైనస్థితిలోనికి 6 దీసికొని వచ్చినయెడల 

కొన్ని పద్దతులమి(ద నాభూమియందు లా నాలం పొంద 

నచ్చును.' హు మో 

౫% ఇట్టిభూమికి కడమప్రా, మె ఇ టరీయెన్సేట్లసవ లెచే 
మెంటు చేసి సీస్తు నిర్గ Me ఇట్టిభూ ములవివ యమున 

నొకొ,_క్క_రాజభానియం దొక్కౌాక్కవిధమగు నిబంధన లేర్చడి 

యున్నవి, వి శేవధనము వెచ్చించి పెద్ద పెద్దవై శాల్యముగల భూముల' 

యందు తేయాకు, కాఫీ, చింకోనా మొవలసుతోయలు - జేయు 

భూముల కమరకము వేజబుగా నుంకుబయు ౧౦ యొకరములు 

మొదలుకొని ౨౦౦ యెకర మలవటికును సాధారణము గా వ్యవసాయము 

చేయుటకు కనులు పొందబకుభూమలయొక్క_. అమరకపు పద్ధతు 
నుండుటయు నవసరమును న్యాయ్యమును_ గావున 
సందర్భానుసారము గా నమరక పుప గ లేర్చజుపం 

బంజరుభూ ములు దరఖా స్తుమో(దచే 

కాని విస్తార పృదేళ మమరకము చేయునప్పు డట్టి 

ప ప్రదేశము. సర్వీ చేయుటకు కావలసీనఖర్చు లిచ్చుపద్ధతిని కొంత 

సము హోమో _పు్చుకొని ఆభూమికి తగినసీస్తు కట్ల అమరకము 

శేయంబడును, ఈవిధముగా వీందూ దేశమందలి త నే! 

అేకవిధములగు. . అమరక ఫుపద్ధతు లనులులో నున్నవి, “ఈ యమర 

ఒక ప్పు ను 

కవుపద్గతు లన్నియా కొంచెముగనో గొప్పగనో సర్మారునకో 

పన్ను “ల్లి ంచునవి. ఇక సర్కారునకు ఫూర్లమెన శీ సిస్తు చెల్లీంప( 

బడకుండ భూ శ్వాములయనుభవభు క్త కృములో భాను 

వివరి ంపవలసి మున్న ది. 

భూస్వాముల లబ్ధి లబ్లికొజకంం 'జేయంబడిన యమరకము 
ఇట్టి. యమరకమపద్ధతిలో నున్న భూములను మాన్యము 

లనియు Mee వాడుదురు. సీస్తు లేకుండ గాని తేక్కు._వ 

నిస్తునకుC మసెనిసలజీతమ్యుక్రిందను ఊద్యోగ స్థులవేతనముల 
క్రిందను దేవాలయములయొక్క._. 'సంరతుణకొ జఐకును చానిసేవకుల 

యొక్క భుక్రికొజకును స త్ ములు మొదలగు. ధర్మములనిమి త్హమును 

కనులు, శాస్ర్రుజ్ఞులు, మ ఖు దైవజ్ఞులు ప 

“గాని 

జటిలం. 



౨౯-౮ 

రముకొజకును దొరతనమువారికిం గాని దొరతనమువారిమెప్పు వడయు. 
నట్లు వేని సిన పృజూ తేమ మునకు (య గాని చేసి సినగాప్ప కార్య ములక్రును బహు 

వుతిగా భూములను గ్రైనుములను నిచ్చువాడుక చిర కాలముననుండి 

పుందూ దేశమున. గలదు, పూందూరాజులకాలములో నిట్లు గామ 
| లో 

ములు భూములు నిచ్చునప్పుడ్కు అట్రైయీ విని ప్ర 

_ములమా6ద చాయువాడుక కలదు. ఇవి రాజు గాని సంధివిగ 

ద్య కారి bra పేలువ(బడుమం 
Wal 

a 

సెనికుల కిట్టిభూముల నిచ్చు పద్ధతి విజయనగర రాజ్యమందును దక్నీణ 

ప+ందూసానమును మహమ్లదీయాలు జయించినప్పు డక్కడను గలిగి 

ఇ రుం డెను ఠి 

హిందూ రాజులు 

లేలుచు విస్తారముగా ధర ర కార్యయులనిమి త త్ర మిచ్చినభూములు నగ 

హారములు నాయా,ప పృదేశములందును నుత్తరసర్కాారులయం దును ఎ 

_ యీనాములలో జ గలవు, తరువాత హోాంమారాజ్యములు 

శీణించి దేశ మరాజకసితికోనికి వచ్చి సిమ _మహమ్హదీయులవశ 

కల! జిన్న చిన్న దేశే నాయకులును ప్రబలి లె నస్లలాఢి కారు | 
P | గాని అట్టి దానవి కృ యాదిస్వతం శ్రాధి కారము. పొందవ లె నన్న చో లును. బలవంకు లైనస సర్కా_రుద్యోగస్టులును స్వతంత్సి ంచి ఇట్టి 

భూముల నిచ్చుచువచ్చిరి. & శ్తరసరార్ల లో నిట్షియిా టు, 

లెనేకము లప్పటిజమిక-దారులవలన, పోంజు దారులవలన, 

ములు పరగణాలు నిజారాపాడిన యిజారా దారులవలన6(/1హాడ 

బడిన యిట్టిచిన్నచిన్నయీ నాము లనేకములం కలవు. ద త్రమండలము 

లోను దకీణోదిజిల్లాలలోను నున్న పాళ్ళగాస్దసాశ _ నంతకం శె 
నెక్కు_వగా నీనాము లిచ్చుచువచ్చిరి. 

os 

మవామ్మ దీయరాజులు 

గ రుయఘల నిచ్చు sr సిస్తు లేసండ భూములను రే 

పద్ధతి మహమ దీయ రాజుల. కంగీకారము కాక పోయినను శ్రాహణుల 

యక్క దేవాలయము మొవలగువానియొక్క_ అనుభవములో + నున్న 

భూములభు క్త మునకుమా త్రము ) - అడ్డగించుట వారి కిప్టయ లేక 

పోయెను, నా నా | చ్చొత్తగా 

భూముల నిచ్చిరి, "తరువాత నింగ్నీ పవత 'ఫ్రెంచివారికిని. జరగిన 

_యుద్ధమలలో దేళ్ళ. మల్ల కల్లోేలము గా నున్నయవస్థయందు విధ 

మైనక్యాయ Seer శేనివారుగూడ నిద్టభూతుల నిచ్చు 

నుండిరి, 

ప,కటించుచు శాసన. 

తి గాని యిచ్చువాడుక కలదు, 

౧౮౮ ్మ-వ సంవత్సిరము మొదలుకొని 
ఇట్లు హీందూరాజులచే వ్యవహరింపయు కుపద్ధతిని మహమ. 

దతం నవలంబిం చి బాగీర్ల ను మిల్లుభూయులు ECE Pa 

నిచ్చుచుండిరి. అట్టిభోముల నన్నింటిని - ఈనాము భూములు " అను ఈనాం కవరాప.౯€౯౯ 

సొమాన్యపదముచే వాడుచున్నారు. . ఇట్టి. యీ-నాములలో నలా. 

నగరము నేలిన హిందూరాజులును, మధుర రాజ్యమును శాలీంచిన ' 

పాండ్యులును తంజావూరు. మొదలగునవి యేలినమహా రా స్ట ప్రభు 

వులునుు ఓ డ్ర, దేశము శేలినగజపతులును నాయకులున్కు ఆయాదేశము 
| లన్నింటికి నట్టిభోము లే నియమముతో ఫుట్టంజకినను సిస్తు లేకుండ 

నీయ 

వి తే యాదిమార్గమున నితరులకుం. 

సట్రివార కట్టి 

పోయినను క్విట్ శమ ఇ 

అమరకము 

ఇంగ్ల షుప్ర ప, భుత్వము 

ఆంగ్లేయ పే ప్రభు త్వారంభదినములలో ( బూ రా్వాచారము ననుస 

రించి ౩ శాశ్వత ము గాయ గాని కొన్ని తరములవటి కనుభేవించునట్లు గాని 

కొన్నిజాగీర్ల నిచ్చు చుం %రి. తరువాతే ౧౮౨౨-వ సంవత్సర ము 

నందును ౧౮౨౯-వ స సంవత్సర మునందును, ఈసి న్రిండయాక ౦ పెనీవారి 

యాద్యాగస్థ సుల కింగాండు దేశముననుండి “కోరాఫ్ -డెరళ్ల కరు ' 

పంపిం వినయ _త్తరువులను బటి, పారీతోషికము గా ఈనాముభూముల 

నొసంగువాడుక నూని అట్రి రారిః eA గొక్క_ మే 

యాచ్చుసద్ధతి నవలందిం చిరి, “ఇట్లిభూములు ప్ర (శ, థమమున నియమింప. 

బసీనపనులకం కు భిన్న మగుపనుల కింద విని మోగపడుటకు వలను 

పడ దని ౧౮౫౩౧-వ సంవత్సరమున నోొకనిర్భంథ _-మేర్చటిచి 

_అట్టిభూముల మ 

సర్కాారునకు దాఖలు చేసికొ నుపద్ధతి నవలంబించిరి. 

తరువాక ౧౮౫౪౮-వ సంనక్వ్సేరము నవంబకునెలభో ఈ ఈనాము 

కమిపున్ ) ఒకటి మేర్చజుపంబక్కి ఈనాములసంగతి యంత చుం. 

బరీక్షీంచి న్యాయ్య మసవానికి శాశ్వతీ పుప కా లీయ నారంభింప. 

బడెను. ౫౦-సంవత్సరములభు కము బుడావుపడినయీ చాముభూ ము 

శాశ్వత ముగా నీయం బడినవి. అట్లు ౫0-సంవత్సరములభు కము. కను 

పజుపక చొలసంవత్శరములు కన6ంబజచినవారికిలటాడ. సీస్తు లేకుండ 
నీయంబడినవి,. ఉచితముగా నీయ (బడి నయ నాములు దానవిక్ళణయా 

ద్యధికారములు లేకుండ నిష్టము వచ్చినంతేకాల యా స 

సంవత్సరమునకు 'స్వల్పము'గా కిట్ రెంటు అను పన్ను నిచ్చుకొను 
పద్ధతిమోందలగాని, ఒజక్కపర్యాయ మే క్విట్ కంటు న్ ౦ద కొంతనో శూ 
మిచ్చి స్వేచ్చగా పన్ను. లేకుండ ననుభవించుప ద్గతిమి(దం. గాని 

యేర్సాటు గావించి పట్లా భాౌసంగిరి, ఇట్లు విఢింప(బకిన కిట్ 

రెంటు* స్వల్ప మైనను నది యి న్పుకు | కీయకొనక కొందణు ఈనాము 

దారులు తనుకు గలుగంబేసిన విక్కయాద్యవ కాశేమును బోలా 

కొనిరి అట్ర్టియినాములు 6 నట గీ కు? ఈ నాము లని చెప క 

పక లిప్పటికిని నాన్న గలవు. వానిని. ఈనాముదారులు 

గాని ఇత 

జెంద(జేయాట కధికారము లేదు. అట్టిభూములు దాన 
చెందినపుడు సర్కాారుజి రాయితీ 

నేన కే తగినజిరాయికీసి స్తు విధింపంబకును. నౌకరీ 

క్రింద నీలడినయీ నాములలో నవసర మున్న నాకరీలబాపతువాని - 
నుంచి తక్కినవానికి క్విట్ ₹ంటు కట్టికాని కొన్ని సంవత్సరముల 

వంశపారంపర్య ముగా ననుభవించుటకు హ క్క్కున్నది 

రులకు? 

| క్విట్రెంటు. పుచ్చుకొని పన్ను శేవండల గాని యిచ్చిరి, ఇట్టినాక రీ 

యోానాములకుఏునూ త , తీయు ఈశాందారు లంశీకరిం చినను నంగీకరింపక 

బలవంత ముగా, -నట్టియిన్యిీనికి.. 'దేవాఖయ 



ములు మసీదులు మొదలగువానిసంరకుణకొజకును, వానివిషయమున 

చేర్చటుప(బడిననౌాకర్గ జీతముల కీ శ్రీందను ఇ య్య(బ కినభూముల్కు ఆయా 
కార్యములు చక),_౯గా జరగచున్న ంఠవజకును భూము లనుభ వించుపద్ధ 

తితో పట్టా లీయిజెను.. ఆకార్యములు జరగకపోయినప్పుకుమా త్ర, ము 
వొరతనమువారు లాగికొని, జిరాయితీపన్ను కట్టుటకు సహ క్కుుంచు 

కొనిరి, ఈ నాముదారు లహకష్క_నుగూర్చియు, అట్రయీ నాముభూముల 

మోద నున్న దొరతనమువారి సాంతం,త, షముంగూరాయు సాగ. 
a ఎ (లీ ఇ) క. భూమిదర ఖా స్తువివ యమున ద్రాయంయబ కి యందు ఎని ఈనా మి 

|] నట్లు రాజుయొక్క జా; వీాందినవి సాక్ఫ్యుయులు నిదర్శున ములు పరీకీంచి సాక్కు_భు క క ములు నిర hae | 
ప 

మగునంత వజకు (6 జక్క_6గాం _బఏశీలించి మిక్కిలి యు దారబుద్ధితో 

యా “ క్షమీవుకా వారు పట్టా లొసంగరి, 

ఈనాము భేదములు 

ఈనాములు ఈ సన్నద్ ఈనాములు ) శ 

ములు క జాగ్గీర్టు%్క 6 వజీఫాలు% “వాకఫ్లు*, * బేవసానములు ) 

నకు దరిమిలా నిచ్చినయీానాములు దరిమిలాయోా నాము లని కాకం: 

బకుచున్నవి. ఇట్టియీ-నాములు సిస్తు లేకున్నను తేక్కు_వసీస్తున కీయల 
బడినను, జమాకొచారీ జిరాయితీభూములవం టీవే యని గ్రహింపవల 
యును, కొన్ని యా నాముభూములును _గ్ఞూ నుములును . నిద్ధసాధ్య ము 

లగు తీరు లతా గల్లాదక పాపాణ నిధి వశేప ములతోో (గాడ నీయC( 

బకినవికూడం ఫు. దానస్టూర్వక ముగా6 బ్రైతిగ, పీతల కేమలాభ 

ముల కీయుయబడి నయీోానాములు జక గ్రాముముగాయగాన్సి శా -గామములో 6 

గొన్ని భూములుగా గాని యాన్ని, ఒక గ్రాము యు ము దాన. 

మిద్చిన పుడు క దేహశోొత్తు ) లేక క మేజరు ) al లన(బశును. ఒక 
_చ్రామములో నీయ(6బకినయీి నాములు మెనరీ నాములన(బ కును, మెనరీ 

నాములక్ష 0 కెంబెద్దదై _గ్రామమనిపిం చుకోననియీ నాము ఖం డి, డికి లేక: 

క వోపూాల్ శ్ తి కరా మ ఆదివజుర్ నే సెవ్య: ములో నున్న గ్రా గామ 

ను hes మోం జే గ్రామయీా నా మన(బకును, 

ఒక పెద్దవై శాల్యముగల భూమియె నొకప శ్ కట్టంబడ్కి అది యోనా, 
ముగా నీయ.బడినచో నట్రిప గ్ గ్రామ లెక్కలలో. బ్ర క్యేక గ్రామ 

ముగా వా యంబడి ముండనపుడు, 
లో 

లనియు, , గ్రామము ప 

యోగమునిమి త్త మీియంబ కిన గ్రామమా న్యములు, అన6€గా రిపిన్య్యూ) 

పోలీసు గ్రా 
అగు వాన్ని, కింద be చిర కాలభు క్షములో నున్నవి శతారాపదీ 

యానాము లని చెప్పంబడును.. ఇవి రాజుచేతం గాని _గ్రామసము 

డాయమువారి చేతల “గానీ యియ్యబడినయీ నాములు, Ee 

గృహీశలకును ధర కార్యములనిమి త్ర తమును మతసంబంధ మగువిషయ 

ములక bu శ-సనద్) లేక దుం బాలా యీానాము 

అని గ్రామగర్భఖం డ్రిక ent: 

బడును, ఇట్టి యీ౫*చాములు శెండువిభము అయినవి. తారాపదీయీో నా" 
ములు లేక మాన్యము లనియ్కు సనదు లేక దుంబాలాయీో నాము 

అన్య న. లాం. గర్పోంబ ఎనప్పు కు లాం 

గ్రామనౌకర్లు, గ్రామదేవత, (గ్రాము దె వాలయ ములు, మొద: 

ప్రతి శ్రా 

౨౬౯: 

లనంబడును,. కా లాగా రాజ్యము వేసిన పీాంమారాజులవలన 

నీయంబడిన యీసనదీయీ నా ములుకూడ (త్రిశిధములు :-- | 

౧, (కును మయినపట్టాలతో నీయంబడినవి శికాసనదులు 

శికాసనదుల క్రింద భూమి 'యనుభవింపక దానిమొంద రొక్క_పు . 3 
సిస్తురూ పకముగా ననుభవిం పయుడునవి Sa ns లన(బనును, 

౨, రాజాయొక)_నగరునండలీ ఖాసు లెక్కు._లలో, ఈనాము 

ధృ 
6 ద త్తర్ రోఖాలు” 

3. ఈనా మిప్పించపలసీన దని కోరి యిచ్చుకొన్న అర్జీ 
్క మోద, ఈ'నా మిచ్చినట్టు దా యబ సీనవి “అరీ ర రోఖాలు * ఖ్ 

6 పుగంజామ్్ ఈనా. బడును, మిరాశీదార్ల కు కమమురాశ్గ్రా మమందలి బం జరుభూమిని 
| దీసీకొని దాన్ని కింద 'నీయ(ఖడి PRPs చ్రామభాగయీో నాము 

అని అచేక విధములు గలవు. జమోకొదారులు శాక్వత పుసెటిలుమెంటు లని త ంజావూరుజిల్లాలో. బ్ర చురింపయిడియన్న ది. 
జాగీరు గా - నున్న చెంగల్పట్టునందు నొకనిధమయిన సనదు ఈనా 
ములు గలవు, ఈసననదు ఈనాములు, పతి సంవత్సర మోాయ6ంబడు 

పట్టాల ననుసరించి భు క్తములో నాంయున దిగాక గన్ఫించు చున్న వి, . 

ఒకప్పుడు 

ఈ నాములు, సిస్తు కొంచె మేని ఇచ్చుకో నక్క_అ లేకుండ 

సీస్తులోం న గొంత భాగ మిచ్చుకొ నుపద్ధతిమో [దం గాని) కొంచెము 

సా మిచ్చుపద్దతిమోంద- గాని యీయ(బ డెను, ఇందు మొదటితరగ 
తివి సర్వయా నాములం లేక. “ సర్వమాన్యములు *, “ సర్వదుంచా 

లాలు ? అనంబడును, ఇట్లియీ నాములు సాధారణముగా ధర రృకార్య 
ములకొ అకును, డె దై వజ్జులు పండితులు కవులు నగు టాహణులకొజకును 
శేదవడిన రాజకుటుంబములలోనివారికి నీయ బడినవి, శ్రోత్కియము 

లను ఈనాములు వేవములు చదువుకొన్న వారీ కీయ(బడిన బే యైనను 

కాలక్రమమున నితర బ్రాహ్మణుల: కిచ్చుస్నామలుకూడ శ్రో గోతి (తియము 

కత 

గాని 

కెండవతరగతియీ నాములు, ఇని సిస్తులో. సొంత భాగ మిచ్చు 

కొనుపద్ధతి నీయ (బడినవి $__ . . 

(0, అర్ధమాన్యములు : — సిస్తులో 'సగయుసిస్తున కీయుడినవి, 

౨, చాతుర్భ్భాగములు, లేక పాతికబడులు భూమినీ స్సులో 
నాల్జ వవంతునూ తృము సర్కా_రున కేయవలసి నయీచాములు, 

౨, ముప్పాతికబడి :-_ భూమిసీస్త లే ముప్పాలికవంకు 

మాత్రము సర్కాారునకు ప న్నీ యవలసీనయీో నాములు, 

ర, రాయయర్ ముఖాసాలు : పతి సంవత్సరమును ప 

బకుచున్న సాగుబడిని బట్టి తకస్కవసిస్తు కట్టి she 

గ్రా మములు, 

2, త్రి భాగములు! జూ _ భూమియందు పండినపంటమె _ర్రమలో 

మూ౭డవవంతునా ల, ము సర్కారున కీచ్చు నీనాములు, పశ 



ఆర 6 

ఇట్టి యీ నాములలో, “క్విట్ రెంటు) లేక క వోడీ  చేడిగి, 

“ పారుపు?, + కట్టు బడి * అనుపన్నులు చెల్లించి యనుభవించు ఈనొ 

ములు చేరియున్న వి. ఇట్రియా నాములలో 'నొక్కపర్యాయ మే నిర్గ 

యింప(బక్నస్ి సెస్తు ఏయు చెల్లీంచునవి 

లనియు, ప్రతిస ంవత్సేరమును 

ఓ శైల ల కా” ల 

పంకుపంటనుబట్టే యాయవలసీనసిస్తు 

నిర్ణ యింప(బణ నవి “ హంగామా జోడీ యానాము లనియు( నా 

లా! ఫూరాసీస్తుకం శు తక్క వసిస్తు రొక్కరూపక ముగా 

జెలి ంచునవి 6 కట్టుకుట్ట గై ' భూము లనయడును, ఇట్ట భూములు 
షరి 

యుూాదములో(6 బనిజీసిన సెనికుల కీయ యబ కినవి. శుతిస సంవత్సరము 
థి 

నొకప పర్యాయము నిర్ణయింపంబడిన క్విట్ రెంటుపన్నుు నిచ్చు ఈనాము. 

భూములు ఈ ఖాయమ్ జోడీ”. లేక కహరసాల్ మక్తా” లనంబడును, 

“వోడీ” కంటు నెక్కు..వగాన్సు న్యాయ్య మైన సర్కా_రుపన్నుకం మెం 

డక్కు_పగను సీస్తు చెల్లీంచుచు ఖాయమైన _అమరకపుపద్ధతిలో 

నున్నా గామములు * రొక్కకుట్టగై శ గ్రామము లనంబడును, 

ఛాన్యరూపముగా ప న్నిచ్చి యనుభ నా 

ఇం చెల్ కుట్టగై ఎటూ పూరాసి సిస్తుకం కె తక్కు_పయినసీ 

ధాన్యరాపముగాం గాని అప్పటి కె కన భాన్భయాల్య ము గాం గాని 

wer, 

సు 
తీ 

ప 

౨. పొతంభూములు - ధాన్యరూపముగా తక్క్కువనిస్త సీస్తు ఇెల్లీం 

చుపల్ల ఫపుభూములు, అని. యము లేకుండ 

చేయండకుండ నీయంబడినయీ నాములు, 

౧. శ్రానమముై పె6 జెల్లు ' సర్క్మా_రుసిస్తుమో (ద రాపొయకు( 

గొన్ని అణాలవంతున అనుభవించుటకు హక్కు నలుగంజేయం బడిన గ్రా 

మము అన్నియు స్త నతి తి యము లన6ంబడును, 

౨. దిట్టమ = అనలా గ్రామములో శీంపేట సాగుబడి 

చీయయడుభూమిలోయ గొంత భాగయ వేబుపటీచిి ఆభాగముమోంది 

సీస్తు Crepe కరడ సనుభవించు గ్రామములు, 

౨, ఈవుమాన్యము 3 

సిస్తులో 6 గొంత భాగము ” అని  అనుభవించునది. 

చక్ బంది యీనాములు 

ఇట్లు గాక స్టలనిద్దేళ మేర్చడి సరి
హద్దుల గలీగినయీో నాములు 

6 చక్ బందీ” ఈనాము లన(బడును, ఈయీనాములు రెండువిధములు, 

౧. కివిన్యూ లెక్కలలో. నమోజు 

న. ౨. అట్లు న శెక్కులలో నమోదా కానివి ధైరొడాఖలా 

యౌనాములు, 

'మలీయును, ఈనాములు తిఫల. ప్ర 

జ 

భూములు పాయింపు ఫు, 

ర సర్కారునకుం జెల్ల "బడు భూమి 

వేదాధ్యయనసం పన్ను లగు 

కాంబడినవి చాఖలా. 

-ఉకీంపక యాయ(బడిన 

: కనియా, నౌకరీ నే పీక్నీంచి నం గా వనియు కెండువిధములు, ఇవి | 

అనురకము 

గాక ద స్టర్తో(ట లనియు, తోంపుఈ నాము లనియు దశ్నీణో 

ర్కృాటుజిల్లాలో నొక తేగయీ నాముభూములు గలవు, ఇవి తోంటలు 

వేసి పెంచుటకు బ్రో తాసు కలిగించునిమిత్తము తోటలు వేయు 

వారి కీ యంబకినవి, లట్టియీ నాముభూములలోనితో (టలు చచ్చి 

పోయినప్పుడు భూములు eye. చెందును. . వీనిేీ ధర్థారామ 

లాను లందురు. 

'స్వకుటుం బపోవ. తార్థ మొకని కనుగ్రుహవ్రూర్వకముగా బహు 

మతిగా వంకేపారంప ర్యానుభేనము గలహక్కు. తో దానవిక కృయాద్యధి 

కారములతో నీయంబడినవి కొన్ని యూ, సస రం. మున్నం ంత 

వజికు ననుభవిం పంబడునట్లు కొన్నియా, పృతి గృహీతేయావజ్జీవము 

మాత్రమే యనుభవింప6ందగినట్లు కొన్నియు, నీయంబడినయీ నాములు 

గలవు. ఈనాముకమిపుక కాలమందు దానపిక (కృయాధ్యధి కారము 

లేనియానాములం దర్తప్రుతులవంశస్గులకు డానరూపముళగాం గాని 

దయాకళూపముగా6 గాని దఖలుపడినవానికీని దప్ప. దక్కిన 

యీనాము లన్నింటికిని క్విీన్ రెంటుపన్ను కట్టంబడి పట్టా లీలుడినవి 

చ్రాహణుల కీయ(బడి న యానాములు ప్రహదాయయము. లనంబడును* 

ఇవి అధ్యయన, భారత, ఛట్టవృ త్తి, పంచాంగ పురాణ వేదవృత్తు 

లను నాటు భేదములు చెందెయున్నపి, ఇట్లు చామ మంతయు. నీయ 

బడినప్పుడు అగ, గ హారము లని MP నొక్క_కుటుంజమ 

వారికి న్నటి. డాకుటుంబము వారును, ఒక్క. కుటుం బముక ౦ శే 

నెక్టు వకుటుంబములవారి కి చ్చినప్పుడు అన్ని కుటుం బములు నన్ని భాగ 

| ములుగా ననుభవించుటకును హక్కు_ గలిగియున్నారు, ఇట్టియ గ, 

హోర ములలో. గొంక క్విట్ రెంటు. కట్టి: యిాయ(బనీనవి . బిల కా 

అగ, హారము లని ము కొంతపన్ను కట్టి యీ య(బకినవి కట్టుబడి 

లేక జోడీ ఆగ,వహోరము లనియుు అ గృహారములో ( బండినపంట 
WU 

మోద పుట్ట ౧-కి ఇంతసిస్తు అని నిర్ణయించి సీ సిస్తు కట్టంబ కినవి పుట్ల 

కట్టుబడి మ్య గృహోరము లనియు, ఏపన్నుు కన నీయ ంబడినవి 

సర్వాగ్క గ హారము లనియు, పంటలో మూ6డవవంతు సిస్తుగా నిచ్చి 

యనుభవింపంబడున గృ, గృహార ములు త్రిప్వేకాగు వోరము లనియా. 

జెప్ప(బడును, అగృ్యహారములో నున్న త్రావ్మణపటురబములవా 

రందబును కటు ధదన్న. చెల్లి ంచుచు ననుభవించున గ, గ, హారములు 

ధర్షాసన్నాగృహారము లని పిలువంబడును. క్రో తియ్మా గృహోరములు 
WAU, ల 

'ద్రాహ్మణుల కీయంబజినవేకాక యితర 

_చ్రాహణుల కీయయబకినవి కూడ గలవు, బ్రాహ్మణేతరులకు ధర్మార్ధ 

మోయంబకిన యానాములు జె రాతీయినామ లనంబకును, తొల్లి he 

హిందూ రాజులే శాసనములు వ్రాయండి దఖలుపడినయీ నాములు 

గ 6ఆలమఖా యానాము లని, పిలున(టడును.. తూ సంవ... 

చానవి, క్ర క్రుయాద్యధికారములతో సర్వాధికారము. గలిగి. వంశపారం 

పర్యతుగా క ల? నస్ యనుభ్వింప బండందున్నవి. 



అమరకము 
/ ఈయీోానాములు కాక పారితో పికమగా? గాని) వప్రృత్మిగృహీ 

చేసీ సిన కార్య ములకు బహుమతిగాల గాని అటే నయానో 

ములు ae గలవు, అవి యే ననంగా ౩ 

అ-డైయోవిమాన్యము - అడవి కొట్టి భూమిని వ్యవసాయార్త_ 
మగా బే? సినందుల కీయయకినయి నాము, 

అరి సినాగ యీ నాము - వివాహకాలమందు కట్నముగా నీయ ( 

బడినయీ నాము, 

_ ఛాఘ్మారీ _ పెద్దపులిని జంపినందుల కీయంబకీనయీి నాము, 

బళూజ్ లేక కొటాఖిడ్డి - గ్రామము కాపాడుకొజకు నొక 

బుతు డా కట్టినందుల కై యాయ6ంబసినయీి నాము, 

దండుగ _ రాజకార్యములనిమి త్తే తము విస్తారముసాము( దీసికొన( 

_ బడుటవలన మిక్కిలి నష్టమును పొందినవారి ల క జ 

ఏరువాక _ గ్రామములో భూమిని మొక్లు మొదట కాండి కట్ల 

దున్ని నవాని be tera 

గడ్డితీరువ - వ్యవసాయము చేయుటకు మిక్కి_లీ కష్టతరమైన | 
మెరకభూములను నేద్యముచెసినందులకు తక్క్కవసీస్తు కటి యీయఈ 
బసీనయీా నాము, 

ఈడి - కల్లునిమి త్తే 

ఇరుంబుకట్టి _ cpl నుండి యినుము తీసి కమరీపని చేయు 

టకు బ్రోశ్సాహమ కలీగించినందుల కీయంబకినయీ నాము, 

జాలాహటాూ_ _ నేత గాం డ్రు, గ్రామములో నివసించి 

యాండుటకుం జ్ర తాహాయు. కలిగించినందల కీయ (ఎుడినయానాము,. 

మేటి - నేద్యగాండృను దీసికొనివచ్చి గ్రానుములోం గాంపు 
రము "పెట్టించిన పెద్దరై తున పం ఆల 

శారివెట్టి - వేంటలో నక్కలను జంపినం సుల కీయంబడీన 

ఇక్తురుకట్టు, శక్తురువెట్టు, ర కృమాన్యము ఉదరప ట్టు, పలీ 

క్క_టీ, గ క్టకోడెన అను పేర్గుగల ఈనామలు యుదములోే 
జచ్చి పోయిన వారికటుం బపోష ణార్భము గాని పరోపకారార్డేము శరీ 

_రమునందు గాయములు Hairs వానికటుం బమునకు గాని 

ప (ప్రతిఫలము గా నీయ(బజినంయా నాములు, 

- నీర్ సరిహద్దు _ ఇంకొక గ్రామము నుపమో గార్భము తమభూముల 

నుంచ నీటికాలువ. త శ్రున్వట pe రించినందులకు. బ తిఫలము గా 

నీయ(బడి డినయీోా నాము, 

UU 

_ పెల్లెట్టు = 'చెటువు తృవ్వునప్పుడు మొట్టమొదట బెల్లు విబిచి 

శ్రవ్వట మొదలిడిన వాని కీయంభుడినయి నాము, 

మింతవెట్లు వేసీనవాని కీయ(బకిన | 

౨౭2౧ 

పల్లికట్టు - గ్రామము కట్రినవాని కీ య(బడినయీానాము, 

ఫులికట్టు - మంత శ్ర,సామర్థ్యము చేత ప్రలీనోరు కట్టి డానివలని 

యపాయము తపి మ కీయయకినయి నాము, 

పంగువాలీ లేక పట్టువాలీ - గ్రానుమం దుమ డి కనాను గల 

3 రైతులకు ఆ ఎ్రానుకృషి రృద్దిపణిరినరదుల కీయయుడినయీ నాము, 

సలఈనాము - ఊఉ తరా ర్కాాడుజిల్లాలో పలీకటు ఈనాము. 
థి er. య ౧౧ 6&ఈ 

లసే సల యీోానాము. లని పీలురు, తిరుచునాపలీ మొదలగు, కొన్ని 
థి ఆన యం 

దక్షీణాదెజిల్లాలలో చ్రానుసు లందజికును గావలసినప సులవిమయ మె 

నేద్యము చేయంబకుభూములలోనుండి వై తు లందజచేం గొంచెము 

కొంచెముగా నీయంబడుమా న్యమాలు స్థ నంత కా లందురుం 

భళేలోగ్ - రాజునాస్టానమునకుం దఅచుగా me rer 

నచట గొరపమును శ. కర తగల పెద్దమనుహ్యులపోన ణము 

కొొఆరకున్కు వారు తి. కాపొడుకొనుటకు నీయంబజిన 

యా నాము, 

ముడవ క్ కాం నడవ లేనికుంటివాని కీ యంబ కి ఉనయా నాము, 

ముతలీకన్ - జక ms? నా శ యిం మ en 

న్్ చేయువారికి నీయయికినయీ నామ. 

నిర్వాణమూన్యము - నిగం బరు డై తిరుగుస సన్న్యాసి కీ య6బడీన 

యో నాము, 

రాజబంభువు- పాళ్య గార్ల యొక్క యు,జమిక్ దారులయొక్క్లా 

యు బంధువులకుటుం బపోవ. ణార్థ మోయ(బకడినయానాము.. 

వేదార్ - చేటలో6 బ జకలవాని కీయయబడినయీో నాము, 
Se 

నౌకరీయీోనాములు 

భూస్వాములకు గాని జమిక్రాదారులకం గాని సొంతనౌకరీ 

నిమి త్ర మియయబడినవియు, శ్రామసముదాయమునకు ( గాని ప్రజా 

'శేమముకొజకుం గాని నాక్ చేయుట కేర్పటుపయబకిన వనియు 

నివి రెండువిధములు, ఇందు మొదటిరక ముఈనాములు పాళ్యగార్డ 

వలన గాని, చేశాధిపతులవలన య గాని పోలీసు లేక మిలీటరీనాకరీలు 

చేయంబకినందుల కీయంబడినభూములు, భూము 

లనంబకును, వీని ననుభవించువారి నమరందారు లని పిలుకురు, అట్టి 

| యుద్యోగములను జేయు బం _ట్రైతుల కీయ(బడినభూ ములు కట్టుబకు 

ఇవి ‘ అమరం ? 

లనంబకును, గంజాముజిల్లాలో పర్లాకిమిడిజమిక- దారిలో శన 

ie అ కొండభూములయందు _నొకవిధమగు మిలిటరీ 

నాకరీయీనొముల_ భుక్టప ద్ధతి కలదు, ఈప, దేశమున నివసీంచు 

గృుజిలు సవర అ చేయుచు వెల్ల డి 

ప్ర,చేశములయందలి ప్రజలను బాధించుచువచ్చు చుండిరి 



_5 యా 

మలయ ఆ. 

నవరలు నివసించు మలయ, పృదేళము లన్నియు ౧౧ ముఠా 

లుగా విభజించి అలజడి లేకుండ దేశమును గాపాడుటకును మల 

యలనుండి వెల్ల డిప ప్ర, దేశముల కే తెంచుమార్షములలో దోపిళ్లు దొంగ 

తనములు లేకుండ ENR 'సంరక్షిం చినందులకును నీ ౧౧ ముఠాల 

కుకు ౧౧ గురు బిస్ఫోయీ లను నాయకులను 'నియమించిరి, పతి 

బిస్సోయీయు నొక చిన్న కోట. గట్టుకొని పొయక్ లను తమ క్రి ంది 

యూుద్య్యోగస్త సులతో -గాంపుర ముండి తమయీలు బడీము రాలలో వన్న 

సవర జాతివారినిం గట్టుణాటులో నుంచుచుండిరి. ఇట్టబిప్పోయీాలు 

తమముశఠాలను జైని జెప్పిననౌకరీ చేసినందుల కీనాములుగా. ననుభ 

వించుచున్నారు, ' ఏరికిల. సొంవెము కట్టుబడిప పన్నుకూడ కట్టుట 

గలదు, ఈబిన్సోయీలు తమకి, ందిపొయక్ లను నుద్యోగస్థులకు 

భూరూ+పముగాం గాని కొక్క రూపముగా గాని ధాన్యరూప పముగా( 

గాని జీతము లిచ్చుచుండిరి, ఈబిన్నోయాలయెలు బ కిలో నున్న సవ 

రలు. 

_ చేయాటవలనం గాని లేక వారు చేయు కుమురీ లేక పోడువ్యవసాయ 

మునకు నింటి కొక్క_రూపాయవంతున రొక్క_ మో, ఒక పు పెడు 

ధాన్య యువంతున ధాన్భ మో యిచ్చుటవలన6 గాని బిస్సోయీాలక్రు 

సీస్తు కట్టుచుండరి, ఇదిగాక సంవత్సర మున కాజుపర్యాయములు 

పండ్లు కాయగూరలరూపముగా * సంబోలో ' అనుపన్ను గూడం 

_ 'జెల్టించుచుండిరి.. ఇట్లు దేథోపయోగముకొజు 

స్యోయిీాలు పాయక్ర్కులు గాక 'సవరలవలన బాధ లేకుండ గ్రాను 

ములను గాపొడినందులకు దొర లని పిలువ(జడుచుండిరి.. 

జమోకాదారీలో ౨8 గు రిట్రదొరలు గలరు, 

మనుభవించుభూములు దొరతన మో నాము లందురు, 

సర్గాకిమిశి 

జీవితములు 

 మజీయు, మధురజిల్లా రామనాథపురమలో  నిట్లియీ నా 
ములు గలవు, ఇవి యు త్త్ర సర్కాా_ర్గ లోని 4 ముఖాసా*) లను బోలి 

యుండును, ఇవి జమికొదారులు తమకు చ సిననౌకరీకి ం బారితోషిక 
ముగా. గాని చేయవలసిన నౌకరీనిమి త్హృముగాయ గాని కుటుంబపోవు 
అర్థము. తెజీలుగాం గాని త మా ళో wos థ్గి కులకును —3 (లీ 
రాజబంధువులకును నీయుయబకి నయా నాములు, 

కట్టుబడి 

న ' ఆయుధములు భరించిన తేమ నాకరులకుం 'దమకు. నౌకరీ 

చేయుప పదిన జమాక. దారులపలన. దకవసి సున కీ(బకినభూములు, 

స శకట్టుబడిభూములు స సంవత్సర మంతయు గ్రామనాకరులుగా నుండి 

నౌకరీ చేయుట క్రీయ(బడినవి, గ్రానుకోట్టుబడులును అవసరము. వద్చు 

నప్పుడుమ్మాత్సము నౌకరీ చేయప్ క్రీయంబడినవి 1 జంగీకట్టుబడు? 9. 

'లనియును. జెప ప్పంబడును, ఈజశట్టుబకి భూములు నౌకరి అక్క 

శినప్పుడు మరల దీకికోవర్చును. మతీయుక్రు ట్ 

లలో బెద్దవాని hal 6 దండీయకట్టుబడి ' 

యిట్టి దని నిర్ణ యము లేక యీనాకరీ పం యోోయ యబ సొనది 

“ తేతవృ క్రి త్రి” న “జతో శ్రర) కట్టుబడి 

“లలో. 

ము తౌసుజాతి వారి కీయ/(బజీనవి 

బిప్సోయీలసౌంతభూములను నేద్యము చేయుటకు చెట్టె 

శేర్చజుపంబ పనబి 

కతు చేయు హా నమ త్త 

| నిమి త్త మియ(బడి నయీాశావము, 

అమరకము. 

గల (గామములనుండే వస్తువులను ద్? సికొనివోయి యిచ్చునాకరీ 

తా. 6 అనకాలకట్టు బడు ’ లనియు, భూములకు నీకు పంచిపె పెట్టి 

మామూలుగా6 జేయవలసినపనులకు నై తులను సమకూర్చినందుల కీయ. 
బకినభూమా-లు 6 అంగజాలక ట్టుబడు ' లనియు, కట్టుబడి బం తు 

pn ru 

యనియు, బళ్గారిజిల్లా . 

యందలి పడమటిశాలూకాలయందు 'తొము నేద్యము చేయుభూము 

నొంతసీ సిస్పు అనుభవింప(బకుభూములు 

6 ఖం డావార * కట్టుబను లనియు, గంజాముజిల్లాలో  'నాయుధము 

మినహోాయింప(బడెి, 

భరించి జమికాదారులకు నౌకరీ చేయువారి కిచ్చుభూములు * కోల 
పాయకో * కట్టుబకు లనియు, బం, క్రాతు-ఊద్య(ోగము చేసినందులకు 

6 ముత్రాసు ) కట్టు బడు లనియు, 

గంజాంజిల్లాలో మిలిటరీనౌకగీనిమి త్త మియంయబ కినభూములు “పాయక్? 

కట్టుబశు లనియు,  విశాఖపట్టణముజిల్లాలో దేశయునందు దొంగతన 

ములు దోపిళ్లు ల లేకుండ( గాపాడినందులకు 

నాయుధములు గరించిన బ్మక్కుతులకు పర్వత ప్రాంత మందలిజమో౯- 

దారులచే నీయంబడినభూములు * తిరస్తు కట్టుబకు * లనియుం జెప్ప, 

ముఖాసా 

తక్కు వసిస్తున క్రొక గ్రామము గాని కొన్ని గ్రామములు గాని 
నౌకరీనిమిత్త మోయంబకినవి ముఖాసా -లనంుడును. ఇట్టిమఖాసా 
లనుభవించువాగు చేయునాకరీ సామాన్యముగా మిలిటరీపనియే, ఇట్టి 

ముఖాసాలలో ( గొంచెము తేక్కు_వకిట్ రెంటు చెల్లీ చుచు నప 

_వించునవి కట్టుబ కిముఖాసా లనియు, ,ప ప్రతి సంవత్సరము పండుపషం 

లనుబట్టి ని నిర్ణయిం పంబడుచు తేక్కు_వసీస్తున కనుభవించునవి రాయ 

యత్తుముఖాసా లనియా ఏ నౌకరీయును చేయకుండ ననుళవించునవి 

సర్వముఖాసా లనియు6 జెప్పగబశుచుండును. తంజావూరుజిల్లాలో 

ళరభోజీమహారాజు తనటేశమును సర్మా_రున కిచ్చునప్రుడు తనక్రింద 

నుంచుకొ న్న ట్టదియు, _ లేటురాజా అనుభవభు క ములలో నున్న టి 

దెయయు నగు పె 'వేటుఎన్సేటు ముఖాసా అను్పేరల బిలువంబడు 

చున్నది. Mp సర్క్మా_రునకు నీటివివయమున జెల్లీంచునీటి 

తీరువయు లోకలు సెస్సు మొదలగు తక్కి_నపన్నులు గాక చెల్లీ ల్లింప 

నలసిన భూమిసి _సేమియు లేదు. 

_ఈనాకరీయీనాములు. గాక అేకవిధమలగ 'చిల్లరనాకరీ క. 

యోా'నాములు పెక్కులు నన అవి weeps వివరిం పంబడు 

చున్న వి, 

౧౫ అ శ్రర్ _ _ పాళ్య గారల పరిమళ ద ద్రక్యమల విళ్ళుకాకకీ 

ఇద 



అమరకము 
న్! బారుత్ | నోలా = . పాళ్య శారులక్రు తుపాకి మందుసండ్లు 

సమకూర్చుట కీ య(బకినయానాము, 

ఏ. భట్రాజు. లేక సంగీతము _ జమిోక్దారులయు, పాళ్య 

గారులయు ప్రాభవమును. గయివారము నేయు భట్రాజులు మొద 

లె న స్తతిపాళడేల కీయ6బకినయీ నాము, 

. ఈ బోయి లేక దబా లేక గదబాలు లేక షెండీ _ 

పాలకీలు మాయుబోయోల కీయయబడిన 

యో నాము, 

సవారీలు మొదలగునవి 

YU. దర్జీ లేక తయల్యా_ర్ - జమిక్ దారులకును పాళ్య గార్ల 

కును కుట్టుపని చేసి నందుల కీయంబకి లా నాము, 

౬. జేగ _ జీగలను పట్టుకొని పతులను వేటాడు జమో౯ా 

చారీనాకరున కీయంబకినయానాము, 

2౭, దో మైర- దొమరి యాట లాడువారి కీయ (బకీనయీనాము, 

౮, ఎటుకల - మందులనిమి త్త మశవిదుంపలు మొదలగు (గృంథి 

లాదులు జమిోక్ దారులకు చెచ్చియిచ్చునౌకరీ కీయః a స 

గాడమండ లేక గొల్ల లేక పాల్కులయకుండు - జమిక్రా 

దారులకు పాలు పెరో(స 'సమకూర్సినందులకున్కూ గామమునందలి 

భూములకు మంద కట్టుటకును గొల ల కీయ(బకిన యీ నాము, 
లు య 

యో నాము, 

'గుజ్బపుఈనాం - జమికొ దారులగుట్లములను. తనిఖీ చేయుచు. 

వానికి నడక చెప్పి శికీంచుటకును, గుజ్ణిములను రకత చుచుండుట 

కును నీయయబడొన యానాము 

జెట్టి - పాళ్యగార్డ ము ప సమిపమునందు_ 

క్ రీ చేయువాని కీయ౧బకిన యీానాము, 

కడెయ్యకా - _.జమోకాదారులకు చాపలు 

కవికోయక్లా లేక ఫులవక్ _ జమికాదార్గ యా పాళ్య గార్ల యు 

చాస్థానమం దున్న కవుల | కీయయుకినయోచాము, ఇట్టభూమి hire | 

. కవ్చలయధీనములో నున్నప్పుడు 6 ' కవిశాపట్టం ? _అనంబకును, 

'యోనాము, 

- జమికాచారుల యిండ్లలోని నౌకర్ణ 

ww కొమ్ము - స్ కాకాడ! కొము, చాకా యూయనౌకరీ 
కీయంబడినయా నాము.. 

గాని "రా శ్రామములో మకాము చేసి సినప్పుడు పౌలు. పెరురస, 
యొదరైన నవి, we త్త మయ (బడినయో భామ, 

3 

యో నాము, 

వ్రాత కుప యానాము, 

యోగం చు తాటియాకులు సమకూర్చు నాకరీ క్రీయ(బడి Hani, 

నెయ్యి 

౨౭౩ 

కుడుకుడుపె చె - కకునములు చెప్పినందులకు బుడుబుకుు.. ల 

వాని రేయంబడీనయా'నాము.. . 

మటాపటీ యా సర్కాడద్యోగస్థులక rn శెచ్చియిచ్చినంధుల 

కును, గ్చామాధి కారు లగు రెడ్లు సర్కారుపనిమాంయ గ్రా చఛ్యూనుము విడిచి 

పయికి వళ్ళ నప్పుడు అన్నము వండి పెట్టినందులకను నీయయిడిన 

నగారా _ నవాబులగుమ్ల ములదగ్గజను మసీదులదగ్గజిను నగారా 

వాయించుట కీయ.-బజినయీనాము, 

పాలపట్టీ - శా గా,మదేవతజాతర అయినప్పుడు ఊరిసరిహ హద్దులో 

మాలు క చేయువాని రీ య(ంబడీన యా నాము. 

"పెరియఅరమణి _ జమాకొదార poe గావలీ Py 

దుల కీయంబడి న అరా 

చెరుకులీ _ అప్పుడు రాజ్యము చేయుచున్న జమికొచార్ల క్చేర్ష 

పిల లకు పెట్టుకొ నినవారికి6 గాని జమీాజొచారుల పిల్ల లకు నామకఠ 
య 

| ఇము చేయిం చినపురోహీ -తునకు6 గాని యిచ్చిసయా నాము, 

పుప్పొడి _ జమొకాదారునకు పువ్వులు 

క్రీయయబడినయీోా నాము, 

సమహర్చినందుల 

ఆకలా - జమోకా' దారులఆయుధములు బాగుచేసి నందుల కీయ 

వ 

గొడుగు _- జసోూక దారులకు గొడుగు పట్టునౌకరీ రీ యజ జిన 
_శమ్మక్ - జమిక దారులకు సున్నము సమహార్చిందుల. కో 

బడినయీ నాము. 

శ్యాహీవాలా - ఉద్యోగులకు సిరా  చేసియిచ్చినందుల కీయ 

బడినయీనాము. 

త చేలా - జమాక్దారులగుజ్ణ పులాయమును తనిఖీ 'చేయావాని 

కీయ (బడి నయీ నాము, 

తములపాకఘులయీ నాం _ డు నిచ్చువాని కీయంయబడిన 

ఉఊస్తాద్ - We కోత్త క్తి తి త్రిప్పుట మొదల 

సాము శీర్పినందుల కీయయడినయానాము, 

వలయన్ _ జమోకొదారులకు వలలు జేసీ చేపలు కెర్చియిర్ళు 

| వాచి కీయ బడినయీచాము, 

కీయ(6బడజేన 
జింగార్ = జమీకొచారులకొజకు. సజ్తిపుజీనలు తయారు 

| చేయువాని కీయ(బడినయీ నాము. . 

గో నెబరకాలః హ్హ నో నెసంచులు కయారుచేయుచు. వాని, నము 

| కొనుచు ర్రామములో నివస్ం చియుండి కొన్ని. రుసుములు మామూళ్లు 

"కోన్ _ . జమొకొ చారు గాని అకనియుద్యోగస్థలు నౌకరు te Tos హక్కుగలీగి తౌము కాపురమున్న యి యిండ్లేయందు 

మో శ్, ము హక. లేనిరై తులు కసవర్షరై తు లనయిడుదురు. 'శణయి 

i సేద్యము నేయుభూమిలో వారికి హక్కు. లేదు, శ 2 



౨౭౮ 

దశ బంధము 

చ్రానుస్టులక నాకరీ వేయుటకొజు కీయంబకిన యీనాము 

భూములు కొన్ని కలవు, ఇందు దశబంధమ్ము. లేక కట్టుకోడి7 అనునీ 

నామములు ముఖ్యము లెనవి, మెట్టపంటలో,౧౦= వంతు ఈనాముగా 

నీయంబకుటచే నివి దళశబంధయీ'నాము లని పేరు చెందినవి, చెబువు 

గాని నూయి గాని నీటికాల్వ గాని తన్వి దానిని నురచి కయం 

దుంచుచున్నందులకు భూరూపముగా6 గాని సిస్తురూపక ముగా గాని 

భూరూపక 

_ ములకు * ఖండదళబంధ ? మనియు సిస్తురాపక ముగా నీయ(బ సనప్పుడు 

6 నమోలద్దశబంధ ి మనియు జెప్పంబడును, ఇ ట్లీనాముగా నీయ? 

బడనభూమికిమత్తు గాని రక్క్హపు మొత్త తము గాని ఆపనికి వెచ్చింప( 

బడిన సాముమె _త్తోమునుబటి యీయంబడంచువచ్చెను, కడపజిల్లాలో 

సర్కారు భహాములకు సమకూర్చు చెబువులను మంచిస్థితియం 

మంచుటకు6 గాని భూములను చదును చెసి కృవ్యుర్హృముగా( జేసి 

నందులకు గాని బంజరుభూమి సేద్యము చేయలి శుస్థితికి దెచ్చి 

నందులకు. గాని దశబంధ మనుపేరనే యీానాములు పుట్టయబడినవి, 

ఉ_క్తరార్మా_టుజిల్లాలో . దశబంధ మొగాందారు ఆయకట్టుభూమి 

మోందినాలవవంతుు ఈనాము గాం బొందినప్పుడు * చాతాయిదశబంధం 

దారు” అనియు, 

_ వించునప్పుడు 6 వలవాడీదళబంధం దారు స్ట అనియయుపిలువ(బడుచుండును. 

ఈదశబంధం ఈచనాందారులు చెబువులను నుంచిసితిలో నుంచనప్పుడు 

యీాంబడు నీనోములు దశబంధయీనాము లనంబడును, 

వారీ కీయంబడి నయీనాముభూములనుగాని చేసినస సదుపొయములను గాని 

తోొలణగింపవచ్చును. లెక్క చాఖలాభూములకన్న "నెక వేల దంప 

సాగుబడి అయినప్పు డట్లు అదనముగా సాగుబడి అయినభూములలో. 

వచ్చిన లాభములో 6 గొంత భాగముకూడ ప.మిౌలద్దశ బంధమి నాంచార్లు 
పుచ్చుకొ నుటకు హక్కు కలిగియుండుట గలదు, కొత్తగా, 

పల్ల ఫుసాగుబడీ కా(బకుభూములమోందను ెల్లయడు. నీటిపన్నులో 

"ఈ, ౧౦౦కి రు. ౨౦ వంతున ఖండదళబంధందారు లనుభవించు 

టకు హక్కు కలిగియున్నారు, శాశ్వత పుజమి క చారీ సెటిలు 

మెం టగునా.టి. కిట్టి దశేబంధం కోనాములు 

'సర్మా_రువారు సంపూర్ణ ముగా. వదలివై చిరి, 

ఇతర యీానాములు 

un అలొట్టి _ మామూలు గాం చేయవలకినపనులకొజకు రయితుల 

: నందజను సమకూర్చు వాని క్రీయంయబడినయీచాము, 

అంబిక లేక పల్లీ వాడి లేక క్ వీలు దాంటించునాక! 

కీయయబడి నయీానాము. Lr. 

.. | _అక్కేకరమ్ _ సీటిగట్టు, ఆనకట్టలు. మొదల]సనవి 'పకువులు 

తొక. పొడు చేయకుండం కాపాడి. వానిపె గడ్డి "పెంచినందుల_ 

ల - Wes యీఛాము; 

ఆయకట్టుభూమి యంతేయుం దక్కు_వసిస్తున కనుభ 

భు క ములో నుండి 

_ యున్నను జమీకొచారీయెనే సేట్లలోే నున్న అట్టియా నామలవాక్క 

అనురకము 

బండెలా _ పశువులు చేలలో బడి సస్యము పొడుచేయకుండ ౬. 

గాపాడినందుల కీయయణబు కిసయో నాము, 

కలేమాన్యం లేక కలం చెట్లు లేక కమాయివెట్టు - చెజువులు 

బాగు చేయునిమి త్రము కూలివాండృను సమకూరి నందుల కీయంబ కిన 

ఖిల్లా లేక పటళా _ ఇని చెబువులకును ''కాలువలకును చిన్న 

చిన్న రి"పిర్టు గావించి తోన్వుచున్న ందుల కీయంబకినయీ నాము, 

కులంకావల్ -రయిశులు చెజబువుళో నీరో వృథా గా కర్చు 

పెట్టకఘుండ. గాపాడీనందుల కీయం-బకిన యూానాము, 

నానల్ -ఆనకట్టలమిందను, పంట కాల్వలగట్టుమో6దను దుబ్బు 

గడ్డ పె పెంచునాకరీ bala యో నాము, 

నీరుమునక = నీటిలో మునిగి చెజువుకూములను తెజదునౌకరీ 

రీయంబడిన యానాము, 

_ పశువులు చేలలో బడి మేయకుండం 'గాపాడునాకరీ 

రీ యంబడిన యూచనాము. 

_ సాగుబకి - సర్కారుభూములను సాసబకి చేయుటకు 
బొత్సాహపజుచు చున్నందులకు. బె త్తనదారుల కీయంబకీన 

యానాొము, 

ఉప్పర లేక ఒడై_ చెటువులు మరమ్మత్తు చేయునౌకరీ కీయ( 
బడినయీనాము, 

ఉరమి - ్రానుస్తులవాడుకనిమి త్త ము మంచినీళ్ల చెబు వులను 

మం చిస్థితియం దుంచునౌకరీ కీయ(బకినయీ నాము, 

వాయిక్క్టాల్ - నీటికాల్వలు, పంట భూములయొక్క_ యితర 

జలాధారములు నరిరనితవునం కకం _ దుంచినందుల కీయయకిన, 

కృషి meres వృత్తి తిను నొక చగ్రానుమందు6 “గాంపుర 

టక మున్న గ్రామస్థులు తమవ్యవహారము లన్నియు. జక్కంగా నెజ వేర్చు 

కొనుటకును తమవృత్తులకు భంగము లేకుండ సుఖముగా జీవించుట 

కను ముఖ్య మ ఫేర్పాటు లన్నియు. (బృ బృతిగ్రామమందును జేయ 

బడియున్న వి. గ్రామలెక్క్లులు వ్రా తహ న! లను నధి కారు 

లుండిరి, ఏరే మహారా స్ట, దేశమున కులకరణీ లనియు, ఉత్తర 

| హీందూటేశమున పటవారీ లనియుు అజివ దేశమున కనకపిళ్ళ లనియు 

నందురు, ఈవ్యవహారస్థులు 

మముననుండియు శర్చడియున్నారు. ఈయుద్యోగస్థులసను, గ్రా గాను. 

(సృేతి గ్రామమునకు నొకరిదబు తుతుళ 

సులసదుపాయమునిమి త్ర _ మేర్చడిన యితర శ్రామనేవకులకును. వారు 
చిల్ల 

| చేయుప నులకు జ బ్రుతిఫలముగ6 "సొంత భూమి గాని కొంతసిస్తు గాని 

పంటలో 6 గింత భాగము గాని మేరలు, రుస సుములు, “స్వతంత్ర తను? 

. అనుపేర ' నీయ(బడుచున్న వి, ౧౮౦౨-వ సంవత్సరములో. జూరీకా6 

| బడిన తర నెంబరు యాల సననరంచి . Cais 



అమరకము 
సెటిలు మెంటు 'కొ(జడిన జమాక"దారీయెన్నే నెేటయందలీ కరణము 

లను నియమించుట్క శిక్షీంచుట అ జమా£్ 

దారుల కీయంబడినవి. ఈ కరణనులయు ద్యోగము వంశపారంపర్య 

ముగ వచ్చుహక్కు_ కలది, ఈశెగ్యు లేవనులు కరణములవివయ 

మునే కాక తక్కిన గ్రానునాకగు అనంగా గ్రామవడ ద్రంగి శ్రామ 

కుమ్మరి శ్రామమంగలి గ్రామచాకలి, శ్రాకకమం, "క్రాముప్యోతి 
ష్కు_(డు, గ్రామఫురోపిషుండు నను నీ మ ఎను స 

సంప్రార్ల మెన Fes నిబంభనలును గలిగియున్న వి, తరువాత 

గా౮౯్ర-వ సంవత్పేరమున జూరిచేయంబ డిన ౨-వ నెంబరు ఆప్ట అగు 

మదరాసుప్రా, పై టకీయెన్రేట్లవి లేజీ సర్వీ సుఆక్ట she దానిని 

బట్టి జమౌక౯ాదారులకు కరణములమో (దియధికారమునకుం గొన్ని 

మార్పులు కలుగంబేసి అంతకుమున్ను కర;ః+ము లనుభవించుచున్న 

నాకరీయిీ నొములకు సిస్తు కట్ట శాశ్వత ఫుహక్క్క తోం బట్లాల నిచ్చి 

సర్కారు గ్రామములయొక్క- సీ సిస్తును బట్టియు, కరణములు వేయందగు 

పనులనుబట్టియు నెలజీతము శేర్చతిదిరి, తరువాత ౧౮౯౫-వ సంవ 

త్సరమున ఏ _వ నెంబరున జారీకాయబడిన * హెరీడిటరీ విలేజి ఆఫీ 

సర్ఫు అష్టను బటి గ్రానువ డ (ద్రంగి ముంగలి, చాకలి, కుమరి, జాతి 

ష్కు_ండు, పురోహీ sr "శప దక్కిన చ్రాను సేవకుల. నర్పజచు 

వివయమున విపులము గా నిబంధన శేర్పజుప! పకిని, గ్రామకరణము, 

గ్రామమునసబు, గ్రాముతలారులను దప్ప దక్కిన ట్రై మునౌకర్ణ ను 

గ్రామములో. శాంపుర ముండకపోయినను దమతమనౌకరీలను జేయక 

పోయినను నుచిత ముగా సృవర్తి ంపకపోయినను దొలణగించుటకుం 

గాని కొంతకాలము నిలుపుదల (సస్పెండు) చేయుటకు గాని 
జమోక దారుల కధికార మొోయంబసినది, 

మతఠవివయకముగ దేవాలయములు మొదలగువానినాకరీ కీయ. 

బడిన యీనాము లముకొనుటకుం "గాని యితరుల కిచ్చుటకుం గాని, 
యో నాందారుల tants లేదు, చేవాలయాదికముతో స సంబంధించిన 

నౌకర్ల కీయబకీనయా నాములు వారి వారికి నిర్ల యిం ప(బడన పనులు 

వారు యథోచితముగా చేయుచున్నంతవజకు నారీ 

ముల పె నధికారము గలదు, అట్రినాకరీలు వారు చేయనప్పుడు వారి 

కాయోానా 

స్థానమం దెతరులను. న వారీ కాభూము లనుభవించు నథి | 

a మయ (బకును, శాశ్వత పు సెటిలుమెంటునకుం బూర్వ మోయ. 

బడినవియు, ఎన్టేట్లయొక్క_ జమ మొ త్ర త్తములోే6 (Assets ) జేర్చం 

బడనిసీస్తుగలవియు నయినయీా నాములను లాఖిరాజ్ భూములను వాని 

నియ్య బకినయు ద్లేశము "నెజవేర్పంబననప్పుడు వానిని దీసీక్రొనుటకో 

సరా_రువారికి హక్కు గలదు. శాశ్వత ఫు నెటిలు మెంటునకు( 

బూర్వము “జోడీ” పన్ను చెల్లించుచున్న పుడును, అట్లిజోడీపన్ను 

ఎన్రేట్ల జమమె త్రములోం' జేర్చంబడినపఫుడును జోడీపన్ఫుమా త్రము | ఇ 

ఫుచ్చుకొనుటకు జమోకొదారులకు హక్కు_ గలదు కాని యీనా 

ములను దీసీకొనుటకు హక్కు లేదు. సాధారణముగా సర్కారు 

_ ఈ నాముభూములకు పట్టాల, నిచ్చునపు డట్టియా'నాములు భుక్త 

౨౭౫ 

ములో నున్న వారికే యిత్తురు, స్టలనిద్దేకేము కాంబస శనియీో'నాములకో 

సిస్తు కట్టవలసివచ్చినపు డాభూమికి సిస్తు కట్టి దానికి పట్టా జమీకా 

దారునకే య;ిోయయణబుకును. శాశ్వత పు సెటిలు మెంటునకు దరిమిలా 

నీయ(బ కినయీోొ నాములు తీ? సకొని జిరాయితీ భూములకువ లె పన్ను 

కట్టుట కధికార మున్నది, ఎెని వినరింప6బడిన పలువిభము లగు 

ఈ నామలహకర్క్క ఛు క ములు న్యాయశా_స్ర్రములను బట్టి యు, నితర 
శాసనములనుబట్టియున్సు. దేశా చార ములనుబట్టియు, హీందూధ ర్మ శాస్ర 

సమ్మతము లె నహకు్క,_లనుజట్లియును వ్యవహరింపఃబకుచుండును. 
యా ఆ) 

లత రాస్తుల యమరశము 

సేద్యము నేయంబడుభూమియే కాక యితరాస్తులు 

కూడ నమరకము. చేయుపద్ధతి కలదు. ఇండ్లు, ఫ్యాక్టరీలు, ఇతర 

మయినకట్టడములు మొదలసనవి కట్టుటకు స్థలము కొన్ని సంవత్సర 

ములహరతున కమరకము చేయుట కలదు. తోంటలు దొడ్డు 
మొదలగునవి తదధికారియు రయికును నేర్చజుచుకొనుషురతులంమోచి 
నమరకము చేయంబడుచుండును, తోంటలు కాపునుబట్టికాని అంతకుం 
బూర్వ మే కాని వీలునుబట్టి కొంతమొత్తము సీస్తున కమరకము 
చేయ/బకుచుం డును, కల్లు ా గీచుకొనునిమి త్రము తొటిచెట్లమో(ద 

గీత ప న్నొకటి విధించి చెట్టునకు కింతసాము చొప్పున వసూలు 

చేయుపదతికాడ కలదు. ఇట్టే చెట్లు ఆబు కారీ యుద్యో స్టులు నెం బర్ల 

వేసి చెట్లను కల్లునిమి త్రము 'గీచుకొనువారి యొద్ద నట్టిపన్నును వనూలు, 

చేయుచుందురు, ఈపన్సు కొన్ని సంవత్సరముల కి, ౦ద “లేదు, ఇప్పు 

డేజన్నీప్ర ప .చేశములయందు నాడ నీపన్ను వసూలు చేయంబుడుచున్నది. 

గ 
ఇల్లు 

సముద్ర, వ్రా పాంతములయం౦ందలి చవిటిసేలలు డప్పు పండించు 

కొనుటకును సులేకారము చేయుటకును అమరకము చేయబడు 

చుండును. ఈ యమరకముగూడ ఫలసాయముంబట్టి రయితులు కొంత 

మొ త్రము సిస్తున కమర్చుచుందురు, ఉప్పుపంట సర్కారు. తప్ఫ 

నితరులు పండింప(గూడ నిది కావున ' నట్లిభూము లమర్భుకొ నునధి 

కారము భూస్వామికి క నీగియుండినను, అంచు పంజనపంటమా త, 

మందువిపషయమున "నెర్పడిననిబంధ నల ననుసరించి PORE 

అమవలయు ననునేర్పాటు గలదు, 'చెటువులు జలాశీయములు మొద 

లగువానిలో సర్కారు గ్రామములలో నున్నవానిని సర్కారును 

ఇతర భూ స్వాముల గ్రామములో నున్నవానిని నితరభూస్వ్యాములును 

చేంపలు పట్టుకొనుటకును, నందలీ తొమరాకులు మొదలగునవి యుప 

యోగించుకొనుటకును సిస్తున కమరకము చేయంబడుచుండును, సముద్ర 

తీరముల యందు నున్న పుసల్ల మొదలయినవి తీసికొనుటకుంగూడ 

నొకవిధ మయినయమరకము కలదు, ముత్యములు పగడములు మొద 

లగునవి దొరకు ప ప్రచేశములోనిసముద్యప్ర, ప దేశములు వి శేవపుమొ త్రప్పు 

సిస్తున కమర్చం బశుచున్న వి. మటియు శేవు దాంటునట్టియేటి ప్రదేశ, 

ముల త్రోవలలో నిఘాటీలు, సంతలు, ఉత్సవదినములలోని టే 

సా ఇ మొదలగునవికాడ నాయాప్ర దేశముల కధికారు 

లసవారిక శక్రాంతేసిస్తుమొ త్ర తమున కవర్చలుకు చుండును మ టీయు 



౨౭2 

కల్లు సారాయి దుకాణములు నల్లమందు గంజాయి మొ దల 

మత్తు దృవ్యములదుకాణములు సర్కాారువారి * ఆబుకారీ * యాద్యో 
గసులవలన వేలంపాట పాడయబకి యెక్క్కువసి స్తు కట్టుకొన్న వాని 

కమరకము చేయంబడుచుండును. ఇట్టిదుకాణము లమరకము చేయం 

బడుటయందు సిస్తు రాంుట్టవలె ననునుద్దేశ వే కాక అట్టిమళ్తు 

దువ్యములయు ప యోగము సాధ్య మైనంతమట్టునకు నిర్బంధించి కట్టి 

"పెట్టింపవలయా ననియే దొరతనమువారియు దేశము, అడవులు, 

పుల్ణరిభూములుు పాటిపెరళ్లు మొదలగనవికూడ వానియం దధి 

కారము కలవారిచే నమర్చంబడుచుం డెను, 

స్రురాతన కాలపు భూమికొలత 

ఛూమికొలత యనగా జదర పుంగెలత, ఒకానొక శే త్రము 

యుక్క_ వై ళాల్యమును చెలిసికొనుట, దీనిని మనగణీతళా_్ర్రృములో 

 జేతృవ్యవహార మనియెదరు.. క్నేత్రసరిమాణమును. ెలీసికొనుట 

సులభ మెన పని కాదు, అందులకు. గొంత శేఖాగణిత మును ( ౮6౭౦- 

metry 3, 'కేతృగణితమును (Mensuration ) తెలిసియుండవ లెను, 

వీందువుల ీనద్యలం మిక్కిలి వూ పూర్వకాలమున నుండియు “బెలిసి 

యుండె ననుటకు సందేహము లేదు. (పతి వేదళాఖకును సంబంధించి 

నట్టి కల్చ్పనూ, త,ములలో 6 జివరను * శుల్బనూ త్రము ) లుండును, ఇవి 

శ తృపరిమితిని చెల్ఫుళే ఖాగ ణిత మునకు సంబంధిం చిననియమ ములు 

ఫురువు మన్నది యప్పటి యొకమానము. చేతు లెత్తి పురుషుడు 

నిల్చిన చెంతేపొడు గగునొ యంత (౧౨౦ ఆంగళమలం ) ఫురుప. 

మానము, ఇట్టి పరువు పృమాణము పొడుగున్కు పురుష ప, 

చెడల్చునుగల మేత్రము చతుర సృప్రరువము, చదరఫుఫురువము. 

చిన్న యజ్ఞ కుండము ౭0 స లుండవలెను, ఇదె 

చతుర స, క నుండవలెను. ఇంతియె వై శాల్యముగల ముకో_ణఇపు 

wae చకా కారపుకుండమును గట్టవ లెను. తరువాత నీవై శా 

ల్యముకం'కు నొకొ_క్క_ చదరపుపురువము ఛైైళాల్య మధికముగ 
నుండువానిని నిర్మి ౦పవలెను. రెంకుకుండముల వై శాల్యములు కలసి 

రంత యగునో మ ఒకచానిలోనుండీ యొకటి శతీసీచేసిన 

నంత యగునో యంతదియు నగువేటుకుండములను నిర్మింపవ లెను- 
ఛు 

1. 6 అర్హాస్థ్రమవురుసాః ప వుథమోలన్నిః) 

ట్రా,కారములు కొలచుటకును, 

రు మాణము 

తఅవురకము 

చె వై శాల్యము హాచ్చింపక తగ్గి ంపక సమచతుర 'స,కుగన్సు ( Square ) 
ww 

దీర్గ చతుర సృముగను (Oblong), వృత్తముగను (Cirle) మార్చ 

వలెను, ఇట్టేవాని కన్ని టికిని. శుల్బనూ తే త కారుడు సూక్షు నియుమము 

లను జెప్పియున్నా (దు. కావున భూనివై శాల్యమును గను(గొనువిద్య 

వారికీ (6 జరీయు ననుట స్పష్టము. ఈసూ, త .ములు శీ Ey ప్రా వే యా క 

శ తాబ్దుల వా (టివి, 

చం దృసప్పచ, కృవ_ర్థికాలమునంనుC (ఈ. వూ 3౨౧- 

౨8 ౨) బొలములు కొలదమునాచార మున్నట్టు స్పషస్టృముగ( గానవద్బు 

చున్నది. కాటిల్యార్థళా్రమునందు భూమికొలత లీయంబకినవి. 

దేశమానములలో 6 బొడుగుమానములునుు చదరప్రుశూనములును జెప్ప 

బడినవి. 

౧౦ అంపళములు ౧ గార్హ్మ పత్యధనుస్సు (గజముబద్ద), 

గృ హపతి యాను వాడు వడ్రంగి, దీనిని (త్రొవలం నొలచుటకును, 

డఊపయోగెంచుచుంిరి, అగ్ని చితులు 

కట్టుటలోం చబౌరువ మను మానము నుపమోగించుచుండిరి. ఆటు 

కంసములు పొడుగు గల దండము బ్కాహణుల కిచ్చిన భూములు 

కొలచుటలో నుపమోగింప(బడెను, పదిదండము లైన నొక్క_రజ్జువు, 

రెండు రజ్జువు లైన నొక్క_పరిదేశమ్యు త్కిరజ్జుక మైన నొకనివరర్త 
నము, పరిదేశ్క నివర్తనములు క్షేత్ర( చదర ఫు మానము, 

నీటిపొటుదలకు సంబంధించిన యధికారులె భూములు 
గగ : కొొలచుచుండి రని మెగస్టనిస్ వ్రా, సీయు న్నాడు3, ౯-వ శ తొట్టి 

వాండయిన మహావీ రాచార్యు( డతని సొర సం గృహగణిత ములో దేళ 

క్లో గె జ క మానము లీచ్చుటయె కాక తేత్రవ్యవహార మని యొక్క. అధ్యా 

యము వ్ర్రాసీయు న్నాండు. అందు త్రిభుజ చతుళ్భుజ వృత్తాదిక్నేత్ర 
ముల చదరపుకొొలతే కనుగొను og ( Approximate ), నూకు 

( Exact ) పద్ధకులు చెపి స్పయుం నాయడు, పండె ండవళి తౌబ నా డస 

| భాస్కరాచార్యుండు లీలావతీగణీతి మునందు ఈ రో ) మను చదర ఫు 

ne my 
' గనుంగొనువిఫములను వివరముగ6 చెల్పెను. ఈ * నివర్తనము ” అనునది 

రమారమి అండు-ఎకరము లను, ఈమానము చం బ్ర గు యానా! 

క్నేతృవ్యవహో రాణ్యాయనుంను పొలములవి స్తీర్ణ మును 

అన్న ౨-వ అధ్యా యమందలి ౧-వ నూ శ్ర ముమింద నిట్లు వృత్తి వ్రాయంబడియున్న దె 

ఓ ప్రురువశబ్రేన పంచారత్ని నా వింశత్యధిక కతాంగు లేన వేణు నా పరిమితం శత తృమచ్యతే, భత శ్రీ చతుర్దశీసహ సా, సా ణి శశ్వారకశాన్యం 

గులయః ఫురుపే. సంతి ) ( కాశీవిద్యాసువానిది ౧౮౭౫ ఆగ స్టు నెలసం చికలోని శుల్వసూ,లే, త ములు]. 

లి, “గార ర్హపక్య మస్ట్యృశ తాంగులం ధనుః చ్కుథి బ్రాకారమానం, పౌరుహంచ అగి ్పచిత్యానామ్, పుట్కంసో దండో బ్రహ్మచే యాతి శ్య 

మానక దశదండో రజ్జుః, “ద్విరజ్ఞాకః పరి దేశః (త్రిరజ్జ్ఞాకం నివర్తనం, ఏకతో. ద్విదం డాదికో. బాహుః ౫ [కాజిరీయం 'అకకామ్రక్, 

Bibliotheca Sanskrita, Ne. 87., Pagcs 106107, Mahadeva 52969 edition]. 

8, Vincent Smith’s Early History of India, 8rd Edition, 2, 132, 

4, ఈ తథా కళాణాం దళశేన వంశీకి నివర్హనం వింశతివంశసం ఖ్యాం మత్ర త,౦ చంకను భుజె కైర్ని బద్ధమ్. ౬,” [౧వ అధ్యాయము ]. 

పదిరమెకర ములకు (మూరకు) నొకవంశము (నెదుర్ఫు, కాకక న పొదు ఇరువది వంశముల వెదల్పుగల చదరము నివర్త నము, 

డన. RT Tre నా, క్ల మింపయబడియుండును, | 



_అమరకము 
a ః శ్ర నుండియు వచ్చుచున్న ట్టున్నది.! మిళతాతుర2 లోేయసాకన భూవఏ 

వాదము వచ్చినప్పుడు “ఒకడు నివ ఠరనముకం మె 'బెద్దది యనును; 

ఒకడు నివర నమకం కు జిన్న దె యానును ? అని చప్పయు నేనది 

శ్ ధ్ర, ౬౯ -భాేనిని యగ 

శౌ మ్రశాసనములో రెండువందల నివ _ర్హనములభూమి దాన మిచ్చి 

నట్లు చెప్ప-బకియున్నది3. కావున మ వామ్ము వీయుల కాలములో 6 న్స్ గా? 

మానమును, ఇంగ్లీ షు చ చ్రుళుత్వకాల మున  * ఎకరము” అను మాన 

మును బాహాటనుగ వాడుకలో నున్నట్లు హిందూరాజుల్మ పృభుత్వ 

“నివ ర్హని” మను 

గాన "క్త స వ 8 తత్రన నము వాడుకలో నుండే నని స్పష్ట మసచున్నది 

కాలమున మిక్కి_లీ పురాతనకాలముననుం సీవేం 

పూర్వము సాధారణముగా ఛూ ములను వెదచల్లి పంట పడించు 

వాడుకయె యున్నట్టును, అకు పోసి యనాడ్పునాచారము లేనట్టును 

గన్సించుచున్న ది, దీనినిబట్టి యెన్ని విత్తనములు చల్లుటకు తగిన 

భూమియో ఆవి త్తనములకొలతనుబట్ట్తే భూమికొలత  యీర్చడినట్లు 

తోంచుచున్నది. అనగా కం చెండంబ కప్పలు చెదచల్లుటకుం జాలిన 

భూమి కుంచెం డనియు, తూమెయకు విక్తులు విత్తుభూమి తూ మె( 

 డనియా ఏదుము విత్తులు చల్ల (౯బకుభణూమి యేదు మనియు పందుము 

విత్తులు చల్ల బకుభూమి పందు మనియు, పు స్రైండుబిత్తులు చల్ల 

బడుభూమి పుష్టం డనియు పిలవంబ డెను. ఫుట్ట యనంగా ౮౦ 

కుంచములు పరిమాణము గలడియే యిచట (గృహింపవ లెను, రాజా, 

పండినపంటలో భాగము సుచ్చుకొనుటయే కొని మొదట మొదట 

భూమిపరిమాణము ననుసరించి పన్ను పు చ్చుకొనువాడుక యున్న ట్టు 

కానరాదు. మిక్కిలి పురాతనకాలముందు వెవచల్లువి త్తీనములమానము 

పేరిటే విత్తనములు చల్గుభూమినిగహాడు వాడుచువచ్చిరి. పాణినీ 

యాష్టాధ్యాయి నూ త్కేములలో “తప (అ. ౫ పొ ౧ 

సూ, రో) విత్తెడు వి _త్త్సనములనుబక్టితి భూమికి పేరు వచ్చువినయ మే 

చెప్ప(బ కియున్నది, ధాన్యసరిమాణ చాచి ప దములమోయద “కక్ ) అను 

అదిక సృత్యయను వాపారమందుు అనగా వెదచల్ల ంబకు ననునర 

నుందు విధింపంబడినది. దానిచే కాడవికి, హ్ర్రాస్టికీ, డ్రౌణికీ ఖారికీ, 

అని క్షత్ర భ కి కిం (మేర్క్ పరిమాణ మునకు ) బే శ్లేర్పడినవి, మబీయు 

చవాప$ః ౫ 

నహ్రాధ్యాయి 6 తదస్మిన్ వృధ్యాయ. శుభాేే్మ_పచా దీయతే” (అ. ౫ | 

పా, ౧౩ సూ. కోఖలనున్నూత్రే త ముం బక్షీ ఈ ఇంత రాజభాగ మీోయి(బడు; 

నము. అలన శ్రైత్వ ఆయా ము విధింప 6 బ శంచున్నది. దానింబట్రి పంచకీ, 

భిత్తికి సః శేరు భూమికి వచ్చినవి. 

రాజభాగముంబట్టి యు) చల్ల ంబకువి _త్తనములం బట్టియు, భూమికి మాన 

కావున బూర్య be 

భూమాన మేర్చడిన నం 

డు శ్చామచాళుక్య రాజు యొక్క 

౨౮ తే 

మేర్చడినట్లు కానవచ్చుచున్నది. మొదట ధాన్యమానము ననుసరించి 

భూమి బలము ననుసరించి యేకసవిమాణము 
గల వేటువేతుపాలయులభో ధాన్యము హెచ్చుతస్టగ విస్తు సంభ 

వించుటచే నామాన మజ్జి జనులలో ( దప్ప నెక్కు_వన్యా ప్టిం జెంద 

లేదు, వ్యవహార మునకు? జిక్కు_ వచ్చును. కావున జ 

కే తృనూనములుగా( ద్వరలో సే మౌర్చ-బనును; ఆన(గా నింత 

మ్ ఇంతేవెశబ్బుగల భూమి ఫుష్టైండు అని మాన మేర్చడును. 

కః శ ౧౧-వ శతావియందు(. డెశుంపదేశయునందు భూమికొలత 
యు 

బాగుగ బెలిసనియుం జె ననియు “ ప్ర స్పందు ఇఇ 6 తూమెండు” భూమి 

ఆను మానముబు మే తృనూనములు (Arz:a measures ) గా మార్చః 

బడముండె ననిను పావులూరి మల్ల నచే రచింపబడిన సార 

yO పూ ద్ ప రె ర్త ప థి సంగృహగణిక మం ల్రి యో కి ందిపద్య ములవలన( చేప కంగలకు 

క, మానుగ నిడుఫు వెడల్పున 

గా నొకకొల కుంట గదియం గా నగుయు క్రైం 

డేనూటుకుంట్క లీరువదె, 

యే నొకతూ మెండు త్రవర్ల మిర సనం బరలయసన్ , 

క, కానులు మొనలుగ.( జిన్నము 

మానము కొల! యగును కుంటమానము మత భూ 

మానము ధాన్యముతోటి స్య 
_ 5 మానముగా వ్యవహరిం తు, తు, మహి నార ధృజనుల్ . [౧-వ ఆశ్యా. ) 

మహమ్మదీయ కాలపుకొలతలు 

pe వ్యవసాయము sees ఇన్ని ళ కత్తులు? 

అని వ్యవహరింప(బ కుట కలదు, ఫప్రూర్యమం దసకనిగా నున్న ప్పు 

డొకకత్తితో పోడు కొట్టి యొకదినములో సొకమనుష్యుండు 
నేద్యమునకుం దీసికొని లు మొకక త్తిపరిమాణము 

కలదె యని పృమాః 'మేర్చడినదె. అక్చరుచ కృృవ ర్తి కాలమున భూమి 

యొక్క_కూన మేవ యనగా 33 ఇంగ్లీ షుదదరఫు టంగుళములు 

గా గాసు, ౬౦ గాసులు ౧ పాజవోనీ “ విఘాఢ ౧ విఘా= 30౨౫ 

చతుర ప్రుగజము = ౬ (శ) ఎకరము.. 

జం-గాళ రాజధానిలో వాడుకలో నున్న బెఘూ- ౧౬౦౦ చతు 

విఘా ౨౦ ల మాన బిసా ౨౦ బిస్వాన్పీలకిందను 

విళజింపంబజెను, బం గాళరాజధానిలో బిసా చిప్వాన్సీలను కొట్టా 

టీక కర్రా లేక గండా అని వాడుదురు. పంజాబు దేశములో భూమి 

కొలత  *ఘుమానూల "ను బట్ట వాడ(బడును, వాందూస్తానీలో 

1. చూడుండు, టవ ఇదివజకో నుధాహరింపయి డిన భాగము. 

2, వ్యవహార కాండము, భూ వాద్యపృ ప,కరణముశి 

రి, Epigraphical Report for 1915-1916, No. Tthin the List of Copper-plates examinedduring 19151916. 

శ, 6 కొల” యన౯గా' | దండము 3 టి 

చెప్పం బడియు నడి. 

,_ నాలుగు * వా సములు.) Pees) అయిన నొక “దండము” అని యోగ గృంథమునరిచ 



2౨౭౮ 

“ఘుమానాి అనగా. దికుగువల యని యర్థము అనగా నొక 

నాగలి తిరిగిన పు, దేశము ఒక “ ఘుమావు + అనంబడును, ఇట్ట 

ఘువమావు ఆ ఫవాళక్ర నష ఖనాలు ౨౦ మార్ష క్కిందను విళజబ్రింప( 

ఈ ఘుమావు ఒకొ్క్కాకప్రదెశమున నొకొ_క పరిమాణము 

కలది, ఒకరెమెకరము ప్ప దేశ ముండు టరుదు. ఇడి సాధారణముగా శ్రా 

యెకర ముండును. ప్రస్తుతము ౨ ఎకరములు = ఒక ఏదుము, ౨ ఏదు 

ములు పందుము ౨ పందుములు. ఒక పు పబ్రండు అనియు వ్యశహ 

రెంప(బశుచున్న ది. 

ల కును, 

మలియు దక్షీకాదిజిల్లాలలో 

మాణము కలరు, 

యరము. 

“కాణీ యనునొక భూపరి 

6 కాన్) అనంగా నజవములో చూచుట అని 
కంటిచేం జూడయకి ఆనవాలు పట్టందగిన దని కాణీశబ్దయ 

నకు న్యుత్పత్యర్థము, ఈ పదము కన్నడ, దృవిడభావలయం దున్ని, 

౧౦౦ కూజీలు = ౧ కాణీ = = M2, ౬౦౦ చతుర పు టడుగులు- 

౧.౩౨౨ ఎకరములు.. నేద్యమగు భూమి కాణీ నూరుసాజీల కి కందను 

ఇండ్లు కట్టుకొనుట కుప మోగించు నేల కాణీ ఇరువదినాల్లు ee We 
లేక ౬౦ se చతుర పుటడుగులుగల స్థంముల కింద వాడంబడు 

చున్నది. మధుర తిరుచు నాపల్లి జిల్లాలలో 6 గొన్ని భాగములలో కాణీ 

యిరువదొ క్క చతుర పుటడునసులుగల నూయజుకూజీలు లేక రర్శ౧౦౦ 

చతురపుటడుగులు, లేక ౧.౦౧ ఎకరము 

_ బనకుచున్నది, 

పరిమితిగల వేలకు వాడ? 

కొన్ని చోట్ల కాణీ ఎ ౭౬౦ చకురఫు అడ్డలుగా 

"నిం చంబడుచున్నది. 

శు దక్కు_వపరిమితీగల నేల 

'సంవత్సరమునకు( బూర్వ మున్నభూమి 

అ భుంచంబడినప్పు డేికరముకం' 

యగును, 

కొ లత, 

౧౮౦౨౨-వ 

౧ కోలు లేక కజ్హ = ౨౪ అడుగులు, 

౧ చతురపుకోలు . _ ౧ కూజీ లేక గూంట = ౫౭౬ చకు 
రఫు టు | 

౧౦౦ కూజీలు లేక గూంటలు=౧ ఏ కాణీ = 12౬00. చతు 

రపుటకుసల్కు లేక ౧.3౨౨౩ ౧౯ ఎకరములు. 

రివిన్యూ లెక్కలలో జే ౧౬ భోగములు గా. (అణాల 

క్రింద ) ను వ్యవహరింప (బకు నుండెను. 

౧ అకా = 3౬౦౦ చశురపుటడుళలు, | 

౧ చిఠా = ౨౫౦౦. చతుర ఫుటడుగులు. 

జ  సజమికాదారీలో భూమిని గొత్తుల, కింద గొలచిి 

ఆ ప్రమాణముతో ' వాఢుచుండిరి, . 

౦౧ గొట్టు = 3౫ గూంటలు, 

oo గూంట , = ౮కి దేశవాలీచకుర పుటడుగులు. 

అనురకము 

నూరపూ6డి మొదలగు గ్రామములలో :-_- 

(౧ గల్లు = 'తోఅ గిరాంటపలు,. 

౧ గూంట = ౭౨ దేశవాళీచతుర ప్రటకుగులు, 

పాతర వేడు మొదలయిన గ్రామములలో ఫాం 

౧ గరం = ౬ గూంటలు, 

౧ గూంట = ౬కి దేశవాళీచకుర ప్రటడుగులు. 

సూరంపూడి మొదలగు గ్రామములలో రాం 

౧ గాజు = ౨౫ గరూంటలు, 

౧ గూంట = రర దేశవాళీ చతుర ప్రటనశునులు, 

దేశవాళీ అడుగు ఆయా ప్ర చేశయలయందున్న యొకపాడుగు 
పాటి మను ష్యునివాద పృళూణమును బటి యేర్చజుచుకోయి కినందున 

దాని కిన్ని భేవములం తటస్టించినవి. క. వరుసగా ౭2౯.1 ౬౬ 

౬o.l, ౪౨ ఇంగ్లీషు టే సరిపడి యుండును, బేశావాళలీ 

ఆడుగు వరుసగా ౧౧ ౩౨, ౧౧, ౧౧౧౪౩, ౧౦౫ ఇంగ్లీషు అంగుళ్ల 

ములపృమాణము గలిగెయున్న ది, దీనినిబట్టి పెని జెప్పిన ప, దేశముల 

యందలి గొల్లులు వరుసగా ౫ ర్క ౮,౬౬ ౧౦౧ ఎకరముల 

పృమాణము గలిగియుం నును, 

కార్వేటినర గము జమాకాదారీలో గూంట అనంగా ౬౯ అడు 

గులుగల గోలు సుపొడుగును గొలు సువెడల్పునుగల "మరక నేల యనియు, 

[౬ చేళశవాళిఅడుగులపొడునగల ౧ గొలుసు పొడుగును ౧ గొలుసు 

వెడల్చునుగల పల ల పునేల ౧ గుంట యనియు 

చుం డెను, కా(బటి చెంగల్పట్టునందువశె దేశవాళీఅడుస ౧౦,౨౮౫౭ 

అంగుళము లని కా ఇం! మెరక నేల గూంట +౦౬౦౭ ఎకర 

మున్ను పల్ల పుచేల గరాంట .౫3 ఎకరము పరిమితిగలిగి యుండును: 

కంగుంది జమాకాదారీలో వెదచల్ల 6బడువి త్తనములం బట్టి భూమికొలత 

యేర్చడినందున ౬౨ మ ద్రాసుపళ్ల ధాన్యము చల్ల 6బడుపల్లి ల ప్రనేల 

వ్యవహరింప౦బడు 

౧ కాణీ యనియు ౧4౪ మ డ్రాసుపళ్ణీ ram చల్బ (బడు మెరక నేల 

6 on! యనియు వాడలకు ెను. 

Xu మూరలం ౯౮ ఇంగ్లీ షు అడుగులకు సరిప డి యుండును? 

దీనినిబట్టి ౧ మూర ౨౦. 2౨౭3 అంగుళములు లేక ౧.౭౨౭౩ 

అడుస | లగును. ఈ అడుగ ల. వ్రాయబడి సనఫార ము 

Pumas కొలతయందు ఈం మూరలు ౭ 

అడుగుల ౮ అంగుళములు లేక ౧ మూర _ ౨౦, కరన అంగుళములు, 
ఈకొలత నెం.౨. చాపతుకొలత, 

_ బెజవాడలో. vy జు ౮ అడుగుల ౦ 'అంగళములు లేక 

౧ మూర - ౨౦,౬౨౧ అంగుళము. లగును, ఇది నెం. ఏ, బాపతు 
కొలత, 

. 



అవమురక ము 

_భూమికొలత కత్తులనుబట్టికూడ -సొధారణముగా వ్యవహరింప€ 
బకుచుండును, కతి ఒకచోట 3౨ కుంటలుగను, నింకొకచోట 3౩౫ 

కుంటలుగన్సు మఠొకచోట 30 కుంటలుగను వ్యవహరింపంయకుటచే 
పృక్కను _ గనయబటిచినపట్టికలో  నీమాండుపరిమికులుగూడ నుప 

. యోగింప(బకినవి, మజీయు ౧ కుంట ౧౬ వీసములుగన్కు ౧ వీసము 

ఈ కజ్ణలపాడుగును ఈ కజ్ఞలు ' వెడల్పును గలప్ర, దేశోముగను వ్యవహ 

_ రింపయకును, ఈకజ్ఞ ౫4, ఓ రోష, రర మారల్యపృకనూణయు కల 
దిగా నొక్కొ_క్క_చోట వ్యవహరింప(బ శుచుండును, ఈ నాలుగుకొ ల 

తేలు గలకజ్డలనుబటి (క్కవుముగా ౨౩౧౦౪, ౧౯౦౯౦, ౧౭౦౬౮ 

౧౫౦౮౪౭ చదరపుటడుగులు ఒక్కొ_క్కకుంట ప్రమాణ మని తేలు 

చున్నది, 

ఇందుల కుదడాహరణముగా $-- 

రో కజ్దిలంు =౫ మూరలు = రీ (౮,౬3౬ = 35.౫ అడుగులు 

3 (35.౫4) = ౨౧౯౦౯౦ చకుర ఫుటడు ఫలనేల యగచుండును, 

3 3) తై = శ్ర . రాజము హాం దృవర ప్రాంతములలో ౧కలత్తి= 3౨ కుంటలు 

౨ కుంట=రా౦ మూరలపొడుగు, అంతే వెడల్పుక లది, మూర ౧౯.౮ 

అంసళములు పొడుసకలది. బందరులో మూర ౨౦. ౭౨౭3 

_ అంగుళమలపొడుగు గలది. కాంబట్టి రాజమహేందద్రృనర ప్రాంతముల 

యందు వాడంబడుక తి ౧౨.౮ యెకరములు కలది, ఇవె బందరుకత్సి, 

కర్నూలుజిల్లా ౧౮౨౯-వ సంవత్సరమున నాం'గ్గే నుల యదీ 

నములోనికి రాక పూర్వ మాజిల్లాలో * కూడు?) అను (చ, మాణము 

భూమికొలతకు వాడుకలో నుం జెను, ఒక కూడుభాన్య ము విత్తనము 

లుగా జల్ల (బ కుచేల కూ కశుపరీమాజణము కలచెగా వ్యవహరింపంబకు 

చుండినది, ఈకూడు 3 ఎకరములు మొనలు 306 యెకరయులనవజికొ 

వైశాల్యము కలిగియుం డెను. మణి3యు వెని జెప్పంబడిన గొజ్జుకాలత 
గూడ నీ జిల్లాలో వాడుకగా నుండెను ఉదయము మొదలు రాత్రి 

వణుకు నొకకాడియెడ్లచే లాగబను నొక గొాల్హుచే విత్తనములు నాట 

బకు నేల యొక గొట్టు పృమాణము కలది. తరువాత ౧౮ర౧-వ సంవ 

త్చరములో సాగుబడిభూములు 33. అంగుళములు పొడుగుల గొలు. 

సుచేం గొలవంబడి యెకరములుగన్వు గుంటలుగను నిర్ణయింపంబడుచు 

మధురజిల్లాలోని రామనాథపఫురము, శివగంగ మొదలగు 

జమాజాదారీలలో భూమిని జే (bh౭y )ల (క్రింద గూలీ (§001y) | 

ల క్రిందను, తచ్చ కాకొల( Tatchakola y ల (క్రిందను, కురూాక 

ముల, క్రీందను 'బౌవాం (B01h2[)ల | కృిందన్కు గూంట-(6002-. 
t2)ల (క్రీందను కొలత ప్రమాణము చేర్పబుచుకొని భూపరిమాణము 

_ "తెలుఫుకొనుచుండిరి. ఉత్తర మలయాళముల్లో మెక్లియోడ్, ' యెడ 

. డెబ్బదిరెండు. మెక్టియోడు యెడగలి ఒక యెకర మునను, కాని 

| పర, = , ౦౭౦౬౮ ఎక రములు, 

పమాణములు వాడుకలో నుంచిరి* ఏ(బదియెదు మొదలు 

92౯ 

సగటున అలువదియెడగలీలు ఒకయొకరముగ భావించిరి దశ్నీణ 

లశ 
మలయాళమున “ షృర్శ్క? అను భూమికొాలక వాడుకలో నున్నది. 

ఎక క తున లెక. చూడంబకుచుం లెను, 
ఎక ర మునకు నిట్టిప రణం తా 'మిదెవం న గ్రా 

ఇలూరుజలాలతాోని భూమికొలతే వంటా 8 3 0239 అడుగులు = 

చదరఫుకాలుసు. ఎ చదరళ్రుగొలుసు = ౧౦౮౯ చవర పుట కుసలు లేక 

లేక గూంట, రిం గూంటలు = ఈ3ఎ౫(౬౦ చదరప్రటడుణులు =౧ 

ఎకరము,. 

పూర్వ రాజుల కాలమం ది జిల్లాల sy ఇంగ్లీషు అడుగు 

లకు సమాన మెన క మూరలకజ్ఞతా తోటభూములు కొలవంబడు 

చుం డెను, దినిని బక మూర రా౯ా.౬రా అంగుళములపొడు గగును, ఇట్లు 

ఒక క జపాడువును లకక ల్ల వెడల్పును = ౨౭ Me చదర పుటడుగులు = 

ఒకగూంట = ,0౬2 3 ఎకరము 3 ౫౦ గూంటల ఆ ౧ గర్తు = 

౧౩౭౮౧౨౦ చదరవుట శుగులు = 3. ౧౬కి ౭8 ఎకరముల ఏ; సహసూర్లు 

౨౦. తూములవి త్తనములు చల్తుటకు తగ స్క దేశ నుని సాధారణముగా 

వాడంబడుదుండును. నూ యు = ౬. కుకో,ా నీగులని న్యూయు వద్చు 

ధాన్యము. తోంట తేక జరీబునూముబు ౨౧ యాగ లేళ 3 రడ 

ఇంగ్లీషు ఆఅడుళల పా శుశగు~ల కలలతో కాలవ బకుగుంగిను, షు 

ఒకకజ్రపొడుగును జకకణ వెడల్పును కబది ౧౧౮౯౭  చసరపుటడు 

గులం=౧ గూంట = .౦౨౭౨౫౪ ఎకరములుఫ ౧౧౬ గూంటలు = ౧ 

గూర్తు లేక ౧.౩ ౭౬౯౩ చదరపుబడగుపలు లేక 3,౧౬౧ ఎకర 

ములు, గుంటూకుసరిహాద్దున నున్నవం గవోలుతెలూ కాలో కూట మేల్ 

అనుపరిమాణ ముంెను. ౧ కూబేదేబు అతా గూ రలు లేళ దాదాషప్ర 

౨౫ ఎకరముల నేల. తంజావ్రూరుజిల్లాలో మసాబ్బు వేలీబ్కు కానీలు, 

తిరు నె ల్వేలీజిల్లాలా*ి వూండ్డీలు, మెరకాలం, కససూనీబు అను పరిమా 

ణములును, నేలముజిల్లాలో నొక్కా_క్క సృ దేశమున నొక్కొక్కెంవిధ 

మ ఫ్పపెని జెప్పంబసీనభూమికొలతలంను నుండెను. విశాఖపట్టణము 

జిల్లాలో నొక్కాక్క_ తాలూకాలో నొకొ్క[ాకటాఘూమికొలత వాడు 

కలో నుం డేను, 

వాలకొండ నొలంవొండతాలూకాలలోను జమాికొ దారుల 

యొన్చేబ్లలోను భూమికి ఉన్న కొలత :_._. 

౮౮ చవర పుటకుంగులు = ౧ కంచము, ౨౦ కుంచములుజ ౧ 

పుట్టి = ౧౭౬౮ చదర పుబడుగులు, 30 పుట్టు *=౧ గరిసె = ౫ ౦౨౯ 

చదరపుబడుగులుం = ౧.౨౧౭౨౩౮ ఎకరములు, 

తక్కిన్నప, దేళములలాశి ;___ 33౧౫ చదరపుటడుళలు = ౧ 
౧౬ ప్యర్కలు = ౧ వీసము లేక ౧ 

గరిసె. ౧౬ వీసములం =౧ కత్తి అనయా ౧౯౪౭౮౨ ఎకరములు, 

గరిసెండు నేల అన లగా గరిసెండుధాన్యము ఉండునది యని యక 

్ విశాఖపట్టల ముగరి "సె ౧౮౦౦ ల నేర్దు కలది ఆయినను గంజాం 

| జిల్గాలోనిగరి సెండు నేలలాశి విళాఖపట్టణముజిల్లాలోని ౫రిసందుెనీల 
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సగమే యుండును. ఇట్లు భూమికొలత  ఒకొ్క._క్కు_జిల్లాలో 

నెకె్క_క్క. పృ న నొకొ్కా_క్కవిధ మయినదిగా నుండెను, 

కాని we సాధారణముగ ఎకరములపరిమితి. ' వాడుకలోనికి 

చంబకి అంతటను ఎకరములపరిమితియే ee ఎకరముజ 

రోరారోం చదర ఫుగజముల నేల. 

| రెవిన్యూ వ్యవహార పద్ధతి: mn రవి న్యూ వ్యశహారవిన. యమక 

గ్రామము ప్రధా నాంశేముగా (గృసింపవలయు నని యిచెవజుశే 

చెప్పయబకియాన్న ది. గ్రామముయొక్క_ ఆనురక ప్రుసట్ కటక భూమి 

విషయ మయినట్టివియు సిస్తవిహాయ మెనట్టివియు pe లెక్కు_లను 

తయారనేయుటకును, 

చేయంబడుటకును, గ్రామకరణము, 
గారు లను గ్రామోవ్యోగళ్థ సులు కలరు. గ్రామమునసబునకుం 

గొంతవలుకు సివిల్ ్ మేజ నీ సీటు Freee కలవు, ఇట్టి 

శ్రామములను కొన్నింటిని EN ఫిర్కా_ లేక రిరిన్యూశేంజి గాం 

జసు అందలి గ్రామములయొక | భూములయమరకముు విడు 

డబలుు దరఖాస్తులు, రిమివకొదర ఖా స్తులు మొనలభవానిని తనిఖీ 

చేయుటకు రివిన్యూయిన స్పెళ్ళ నను నువో్యోగ స్థుండు నియమింప(బకే 

యుండును. ఇట్టి ఫ్ రా్క్లాలు ఇండుకూండు కలసి ఒక తెలూకా గాం 

జేయయణబకి దానిని తహస్సీజ్షారు అను నుద్యోగస్థుని క, కింద నుంచెనరు, 

గామముపోూ(ంచ చెల వలసినసిసు వనూలు 
ఖా ౧౧ = 

ఇట్టళాలూకాలు రెండుగాని మూండుగాని కలిపి యొక్కడివిజకా గాయ 

జేయంబ కి దానిని నెక డివిజనల్ ఆఫీసర్ క్రి) కింద నుంచుదురు.. ఇట్టి 

డివిజనల్ ఆ ఫీసర్లుగల క్రొ న్ని డివిజనులు ఖ్ జిల్లాగా చేయంబడి 

కధి కారిగా నొకక'లెక్టరు నియమింప (బశును. ఇట్టి జిల్లాలు 

కొన్నింటిని జేర్చి tes గాం జేసి 

క్రొొందటి మెంబర్ల తోల గూడిన కివిన్యూబోర్లు “ అనుకార్యస్థాన 

ముండును. "పెద్ద ప్రాంతములలో ( మేజర్ ప్రావికా సులలో) 

నాలో-చనస తతో గాడిన గవర్నరు క్రిందను, చిన్న ప్రా పాంత 

దాని 

జిల్లాక లెక్ట ర్ల ందజి పెని 

అదె 

ములలాే (మైనరు ప్రావికొసులలో ) లెఫ్టినెంటుగవర్నరు క్రింద. 
| కారి యగమహా రా మొక శనాయ FHT కారీ యగు జాయొక్క_కాని దేశనా పం సనో [కాని 'యన్లే 

చె మజియొక్ష నీటి 

కొన్ని రాజధానులలో కివిన్యూబోర్లు ను మాటుగ చాలు? దుజిల్లాల : టునందు. నుయ్యి గాని, చెటువు గాని విభ మయిననీటి 

కొకకమోననరు నియమింప(బస్క్ అత డా యాజిల్లాలరి విన్యూ- ఇంద - 
a శాశ్వత పుహక్కు_తో' నాజలాధారమునే నేద్యము కాంబ కినంతభూమి 

యమరకము6 జెందుపద్ధతి. ఈ దేశములో వర్షము మిక్కిలి - యరు 

గాని శీబకమోహనరు అసున నధికారిక్ కింద గాని 

లగు సిస్తులవ్యవహోరమును పరిశీలించును.. భూములపె సిస్తు, 

బడుచున్నంతవణకు . జిరాయితీభూములను 

'చెల్లింప( 

కించుమించుగా సరియగు భూమి ' నిచ్చుచుండెడివారు. ఇప్పు _డట్ట 

భూములను ' దీసికొని వానిఖరీదులు కట్టి సోమ ఇచ్చుచున్నారు. 5 

ఇట్లు. దొరతనమువారు భూములను భూస్వామిసమ్మతము లేకపోయినను : 
వక DE 

- 1. ఉఊ ర్హరదేళమునందు * తాలూకా? ను 6 తభానీల్ అందురు. డానికి సధికారి. (6 హి wheal es 

_లోనిభూములు 

. పట్టాదార్డు. మొదలగు. 

భూస్వాముల రొబద్దనుం డికాని, ఈనామభూములను అయాయినాము. 

దార్ల యొద్దనుండికాని 'సర్క్మా_రుపనులనిమి త్రీ త్రను రైలురోడ్లు మొద 

లన. చేశోప రమోగకరము లగుకార్య్థములకుం దీసి నవలసివచ్చి నప్పుడు 

సృభుత్వమువారు వానిని దీసి కొని వానికి మలియొక చోట వాని | 

అనురకము 

దీసికొనుటకు ల్యాండు అక్విజిపక్ ఆస్ట ' (Land Acquisition 

Act) వలన అధికారము గలీగెంచుకొనియున్నా రు, 

ఈ మాకునుబటి భూములనే కాక అందుండు చెట్లు మొద 
వి 6౬ ౧౧. 

 లనువానిన్సి ఇండ్లు మొవలనుకట్టడములనుగాశ వానికి న్యాయ్య ముగా 

నియ్య(దగసా మిచ్చి తీసికొని యిస్టము వచ్చిన ట్రుపయోగపఅుచు 

కొనుటకు దొరతనమువారికి హాహ్కు_కలకు: జమాకొాచారీ గ్రామము 

ప్రజల యుప యోగము కెటికు పు AD 

త్రము గావలసివచ్చినప్పు డట్టి . జనోప యోగకరములగు పనులు చేయిం 

దువారు' సర్కాారువా శె రె లశ! జమోకొదా నైనను, ఈ యాక్టునుబట్టి 

భూములను sll మిచ్చి తీసి కొనుట, కవకాశే “మేర్చబ
ుపయి ఇనది, 

గ్రామమునసబు శ్రామమళే అనుబ౦ధ ము 

పయిని ఛివరీంప6బకీన న గాక యీబేశ 

మునం దింక ను గొన్నివిసనము- న నలల అవి 

ఈ కింద వివరింపయబశుచున్న బి, 

అయిమా - బంజకుభూ ములు 

నిమిత్తము ముందుగా సిస్తు లేకుం శ 

గొన్ని సంవత్సర ములకు. బూా ర్తిసీస్తు 

వ్యవసాయము బో నికి ( దే 1 

నీయ:బ కి కును క్రమము గా 

కట్టి అమర్చ/బ కుభూములు, 

బం గాళ రాజధానిలో మిన్న ఫూరుశిల్లాలోను, బంరానుప్రకంజమో కా 

దారీలోను నీవి; మసనమురకము వాడుకలో నుం డెను, మిన్న 

dregs “మండలీజాట్ ) అనునమరక పుతద్దతి ను నిట్టిచే ! 

అమినీ _ భూమిలో aed మసామ్లు 

టు వసూలు _చేయుచునచ్చినసిస్తును మార్చి వ్ అమి. 

గ్రామమందలిభూము లల్నిటికిని దామాహాహిమో6ద నొకశేటుపన్ను 

నిర్ణయించి దానింబట్టి పూర్తిసిస్తు వసూలుచే ముటకు ననే 

చేర్చటిచిన పద్ధతి. 

ఖాల్చా - అజమిార్వు మార్వాడ ప, దేశములయందు స్థలాధి 

సదుపాయము "గాని _యేర్చజుచుకొని వ్యవసాయము చేయుపద్ధతిని 

దు గా( సరిత నలిన నిట్టియమరకము చేయవలసీవచ్చినది. 

_ అనువాడా -వె తు సామ ఖర్చు పెట్టి (శ మపడి బంజరుభూమి 

నేరమని దీసికొని రావుల సీనయవసరము శేసండ భూస్వామియే 

పని చేయించి యితర బంఖరుభూములకం కె నెక్కు_వసిస్తు కట్టి 

re చేయుప ద్గతి, "ఇది పంజాబురాజధానిలో నున్నది, ' 
క జ” 

_చాబర్ - లా కరా 

తమ గా గ్రామములలో నిభూ ములను 

ర బాబ్ ర 

సమానముగా. 

అను తెగ వారు 

బంచుకొని యొవరికిని . 



అునురకము 

లోయిడక. స్యకంర్రమైన అ కలిగి 

నేద్యము. నేయుంప 
వ్ 

స్సు 
ఇబ 

చెల్పందు 

డెధారీ _ అయోధ్యలో భూస్వామిభు కములో నున్న గ్రామము 

నతని, యిష్టము: లేకుండ దీనికొనునప్పుడు గాని, యితర గ్రామ 

ములతో € గలిపి తాలూకాదారీ అమరకము Gia గాని, 

తక్కు వసీస్తు కట్టి కాని సిస్తు లేకఘండంగాని అసలు హక్కు_దారునకు 

గ్రామము లో విడిచి పెట్ట(బ కినభూమి. ఒకగ్రానుముకం కే నెక్కు_వ 

ధ్రౌకచులు పోంగొట్టుకొనువాని కొక్క శ్రామ మంతయు నీయమర 

క పుపద్ద్ధతిమి (ద నిచ్చుటయా6 గలదు. 

సర్ _- సాంత సేరీభూమి, 

బిర్హు సంకల్ప్ - దర్శ గాని తులసి గాని ఆశీర్వదించి యిచ్చి 
నందులకు బ్రాహ్మణుల కియ(బకినభూమి అమరకము, 

థీ - గ్రామము పాడుపడిపోయినఫుడు గ్రామస్థులు విడిచిన 
గ్రామము మరల గ్రామముగా నేర్పడనపుడు పూర్వము చ్యామక ౦క 

మున( జేరినడియు' నిండ్ల క్రింద నున్నదియా నగుభూమి వ్యవసాయము 

చేయంబడుటకు నమరకము చేయుపద్ధతి, 

దస్వంతు చెహారమ్ - బంజరుభూమిని చక్కంటేసీ వ్యవసాయ 

స్థితిలో నికి ం దీసికొనివచ్చినందులకు నట్టు బాగుపడినభూమిలో ౧౦-వ 

వంతు గాని రో-వ వంతు గాని సీస్తు ఇెల్సీంపకుండం జేయునమరకఫు 

పడతి, 
ఢి 

పూ౭ర్యాబస్నా క Uy నుయుల నిజారా కిచ్చినపు డాగ్రామము 

చుట్టు నుండు బంజకుభూమిని వ్యవసాయములోేనికిం దీసి నికొనివచ్చి 

నందుల కొ చామ మిజార్యా కి కింద నున్నంతవజి కుచితముగా shpat 

నిచ్చి; ఆచ్రానుయు తీసికా నిప్పు డతడు పడిన్మశ్కమకు6 గొంత సి 

కటికాని సిస్తు శోక్షోండం గాని కొంతభూమి నిచ్యుమురతున కనురకము 

చేయుపద్ధతి, 

మార్వక్ - - రాజును కనిపట్టుకొ నియాండి యతడు యుదము | 

నకు చెళ్లునపు డకనితో6 గలసి, యుద్దమునకు డ్ ద్ధతిని_ అమర 

కము చేయుభూమి, 

చాయిపితాయత్తు - ఒక గ్రానుములోేనిభూమిని క 

విభజించి యుక్కొక్కఖండమను అమి అమరకము చేయుప ద్ధతి. 

బిస్వీ - భూస్వామి రయిత్రుదగ్దజు, సా ంత సాము యత. 

క్రాన్సి అబుణము తీటువజకును సీస్పలో6 గొంతభాగము పుచ్చుకొని |. 

| శీకుండం గాపాడుటకును 'చేశములలో జరగిన యాకృమములకు జవా 

నిమి తమును శాళర పుహక్క_తో6 జేయంబడిన 
రఖభ్లానా - pra పుల్ల రినిమి త్త tei బుదారులి యుండునిమి ర ఎ తా 

' అమరకము, 

కాని సిస్తంతయా పుచ్చుకొనక కాని అమరకను చేయుప ద్ధతి, 

కొనుట కమరకము చేయుపద్ధ 

బాఘట్టా - భూస్వామియనమతి. లేకుండానే భూమిలోం, 
సాయమలంబట్రియు నిర్గ 

జెట్లు వేసీ పంచుటవలన నాశెట్లు (బి బ్రలికియున్నంతవజకు _ వానిఫల | వి త్తనములబటైయా, నందులకు రాంబడు ఫల 

ల అ సి్స్తున కమరకము చేయ'బడీన నేల, 

సాయమునందు హక్కు. గల యాండుపద్ధతి వమరక ము చేయ
ుట. 

గా 

శీర్చటిచి యిపష్పటికిని 

కళళ 

ఈ పదునొకండు ఆమరక ప్రపద్ధతులును, ఆయోధ్యలో నున్నవి, 

బన్నీ - ఓథ దేశములో సర్కారు క్రింద నున్న భూమి, 

బన్ను _ పంజాబు బేళములో వోకవిధ మగు ననురకము. 

బన్టేయిట్ - వీపో*ోరురా వ్ర ములో ధాన్యరూపముగా సిస్తు 

ెళల్లించు లోపాయకారీ అమరకషు పద్ధతి. 

చార్హా -'సం యుక్త రా స్ట ములల గ్రామమునకు దూరముగా 

నుండుటవలన "చెరువు మొదలగువానిచే బాగుపజణుచుకొనుట కలవి 

గాని భూములు, 

చారీ - ఆహ్ఫేము దేశములో పాయక్క్కుల కిండ్లు కట్టుకొనుట 

కను, ఆయింటి నంటి తోట వేసికొనుటకును సిస్తు "లేకుండ విడిచి 

పెట్టబడిన నేల. _కొడగుదేళమునం బకువులమేతకొఆకు రయితుల 

శీయంబడిననేలనుగూడ నీపదమునచే వాడుదురు, 

చారిశీ - కొడగు దేశమున బకువులముత కుపయోగించుపుల్లరి 

భూమి, 

ఘట్యాలీ - ఛోటానాగఫ్రూరు, మాంఘీక్, సంతాల్ పరగ 

కాకలు మొదలగుజిల్లాలలో మొదట దేశసంరకు.ణకె (ప్రృబలులకు6 

బుట్ట(బ కీ తరువాత వారివలనచే దేళమున కుపృదృవము వచ్చుట 

soa మెనప్పుడు శాశ్వత పు సెటిలు RARER. శాశ్వత మైన 

హక్కుతో నమరకము చేయంబడినభూములు, 

జీకొఖేటా - ఛోటానాగపూరులో రాజుయొక్క సొంత నేరీ 

భూములను వ్యవసాయముచేయుకొటకు నీస్తు లేకుండ నీయయబడిన 

_కొంతభూమి. 

"బీవార్ - మధ్య పరగకణాలలో నడవి కట్టి కాలీచి, అబూకిద 

మూ (ద విత్తనములు చల్లి పండించుపద్ధతి. 

భోగ డానీ - అస్సాము దేశేములో 6 బూర్వ ప్రురా జులవలన సీస్తు 

లేకుండ నమరకము చేయ(బడ్డభూమి, 

భూమ్ - ఛోటానొాగపూరులో. బృపృథమమున గ్రా, "గా మముల 

శాశ్వత ప్రువాక్కు_లరోో శ్రానూధికారోద్యోగ 

ములు నేయాచున్న గ్రామాధికారులకు. గొన్ని విశేవము లెన 

 హక్కు_లతో నమరకము చేయబడినభూమి. 

భూమ్ - అజమోరు మార్వాడ దేళములలో  ేళముల కలబడి 

కీజావాశ్ _ దక్ష ణకర్షాటక చేళమన భూమియందు జల్లి (బడిన 



౨౮౨ 

బిస్వాదరీ _ అజమోరు దేశమున భూమిలో నూయి తృవ్వుట 

వలన శాశ్వత పుహక్కు_ను పాందంబడినెనేల, 

బిస్వీ _ అయోధ్యలో తనఖా పద్దతివలన( జెందంబడిన లోపా 

యకాంభూమి యనుభవము, 

బొంబాయి రాజధానిలో. దక్క_నునందును రాజభానియం 

దంతటను సామాన్యముగ వాడుకలోనున్న ప పద్ధతి ర తువారీ అను 

రక పుపద్దతి ప్రూర్య పుజూయంటు గ్రామముల పద్దతులున సంపూ ర్లిగా 

వా కొన్ని అమరకమున వాడుకలో నున్న వి 

సజరాతు దేశము 1__ కొన్ని గ్రామములలో తానా లేక 

ఛాగ్ చారీ అమరక పుపద్ధతులు కలను. 

శకొన్నిగ్రా మములలో శాలూకా దారీ అమరకపుపద్ధతులు, పట 

అమరకపుపద్ధతి, మేచాసి అమరక ఫుపద్గతి, మాలికి అమరకఫు ప పద్ధతి 

"వెందలగునవి అత 

ఆ త్తరకొంకణములో : కాట పిల్ పనో తి 

గలవు. 

త్రీ యిజాఫత్ 

దవీ ణఇకొంకణములో దారెఖారీపద్ధతులును 

కాక్ = బంగాళ రాజధానిలోని చిట్టిఅడవికొటి భూమిని బాగు 

పటుచుపద్ధతిగూ (డం జేయ .ంబడిన అమకక మ. Se కప కరగ కాలలో 

శ్రామములలో నున్న అన్ని రకములన్వు అన్ని తరగతులను గలిపి 

నొం'చెముకొంచెముగా నమరకము చేయుప పద్ధతిశే యీ పేఠు కలదు, 

ఇత్ సర్ చేశముఖ - మహోరా ల్ లు “తామ జయించినడేళ 

ముందు సరియైన అమరకపుపద్ధతి చేర్చజుచుడాశ వనూలు చేయుచు | 

వచ్చిన శాళ్కలిక ( శుంపొరరీ) మగు అమరకపుపద్ధతి. 

చిరామీ - మసీదులలోను గోరీలదగ్గజును దీపము. చెలిణించు 

పదతి నీయంబడినభూమి. 6 చిటగాంగుజిల్లాలో * ఇజ్ హారీ హవాల్యా 

॥ రాయితీ 

 మణటియు 

నీజిల్లాలో - కొండ పృ దేశములలో “జమ్? అనునొక ఆమరక ఫుపద్ధతి 

గలదు, 6 పంజాబు ” దేశములో _భూమియొక్క వై శాల్యమునుబిట్టి 

చూహదృష్టిచేం గొంత సిస్తున కమరకము చేయుపద్ధతికి 6 చుకోటా * 

అని “పేరు, 

పిరాస్ హవాలా. క రారీహవాలా, 

పహావాలా అను అమరక్ పద్ధతులు వాడుకలో నున్నవి, 

సూ క ్వ్వనీహవాల్యా 

దాదాయిల్లాహ్ా - వంశపారంపర్యముగాల గాక. శ్రేవలభుక్త 

మునే యేర్చణీచి 'హాక్కు_ గలుగంజేయా వ ఈ 

'. చానాబౌదీ = పంటను గొలచి కాని. భూమిని 

కము. చేయాపద్ధ 

2] రు are ఇష్టము - 

గెంచుపద్ధతిని చేయయుడునమరకము, 

_చుండునటులును ' చేయంబకిన అమరకము, 

అను 

గొలచి కాని 

లేక శేవంచానా దృష్టి గాని ప 
సిస్తు నిర్ణయించి అమర 

అవుఠరకము 

ఘాసావళత్తు - గ్రామముయొక్క_ భూమి స్పిసంతయు గ్రామ 

స్ట తా మనుభవిం చుభూమిని బట్ట యిచ్చుటకును; అటులె భాగ 

స్వామి యైనవాడు తనభాగముసిస్తు నీయనియెడల, ఆసిస్తు మటీ 

యుకభాగస్యామి యిచ్చినచో నాభూమి నతండె యనుభవించు 

మటియ్ము బంగాళ ౦౮ాజ 

భానిలో రాయితీ, గంధి, ముహెబీ, థాక్ సీనీ చాహరద్ది, ముక్యా 

రారీ క క నీ, గుజిస్తాజాట్ , బిమామౌరాస్ , నోయిబంది, న్య 

పంచక్ , బందోబ నీ గ అపా; _బృహోత్తర్ , శివో త్తర్ , బేవో 

క్స్ నో ల్తీర్ ౩ సహజరాశ్, దగ్గా అ 'పట్నీ, ఇజారా9 

స నక్త గాచ్చ్, కిస సత్, మల్గుజార్, 

నమరక పుపద్ధతులు గలవు, 

హవాలా మొదలగు 

గిరానియా - ఇది భూమిసిస్తు విధిగా రయితు చెల్లీ ంచునట్టున్ను 

అటు చెలింపనియెడల భూస్వామికి గాని సర్క్మా_రునకుం గాని 
య య 

నప ము లేకుం డునట్లును జాగ గ, తృపణుచుకొణకు6 జెల్లి ంపవలసీశసీస్తు 

నకు జాలీనంత కాంతభూమిన హోమో యిచ్చు పద్ధతిని జేయ(బడిన 

అమర కము, 

నిల్లు కట్టుకొ నుటకును, 

నుటకును, వరి పండించుకొనుటకును  పొయక్కు. 

గోవామట్టి - అప్సాము దేశములో 

కొంతతో.ట చేసికొ 

లకు6 జేయంబకిన అనరా పవక శ 

గుజారా _ పంజాబు దేశములో రయితులకు వారిపశువుల మేతే 

నిమిత్తమును వంటచెజుకునిమి త్త మును అనుభవించుట కమరకము 

ప చనన - 

హల్ హిసాలా - పృతి కదనం భూమిలోల_బండింపం 

ah అ (3 స్స్తు కట్రయిడు నమరకపుపద్ధతి, 

ఇంగ్లిస్ - క a నాకరీకి. బరికిరాకుండ గాయ 

ములు తగిలిన ఆంగ్ల సిపాయాలక( గుటుంబపోవుణనిమి త్ర మోయ (6 

బడినభూమి. 

జల్నాజాకె _ శోటాకాగరూడులో నొకవిధమన aes 

జంగల్ బూరీ, జస్యోలు, బల్పబూరీ - "మొదలయిన ఆనర్ 

పద్ధతులుకూడ బంశాళములో6 గలవు, 

కామ్దూరా = బంగాళ రాజధానిలోని భూమిని. చాసప టుచు 

పద్దతిని జేసిన 'అమరకము, 

శామమ్ -_ మలయాళములో, తసభోపద్ధతిమాయల జేయంబడిన 

అమరకము. 

కక్క నా లా aed ఇజారాదారువలన 'నమర' 

nm ల కమ. చేయంబడుసద్ధ 

వచ్చినప్పుడు రయితును తెలం భోల్యార్- "= ue భూమియందలి చెట్లు 

మోళ్ళ్ను టై కల్యా చేయుపద్ధ నల తం ల 



అమరకోొళము. 
_ఖోటీ _ కొంకణ దేశములోని యొకవిభమగు నమరకపద్ధతి. 

ఖువాబడి - సంయు కపరగణాలలోని యొకవిధ మగనమ 

ఖులావేవ్. _ పంజాబుటేళశములోని వీంందూ దేశీ సేమాప, ప, దేళ 

ములలో? గుటుం బఘులో నున్న మనుహ్యల సం ఖ్యనుబట్ట సూపు స i 

నమరక పుపద్ధతి, 

ఈవిధముగా నమరక'ప్రుపద్దతులు సమానము లెనను గొంచెము 
ఛేవములతో నాయాదేశేములయందు దేశభావలలోని"పీర్ల తో వ్యవ 
హరింప(బశునవి యసేకములు గలవు. ఒకచేశములో నున్న యమ 

రకపుపదతియే  పలుదేశములలో6 బలువిభములగు నామములతో 

Tre నమరక పు(బద్గతుల పేర్లు లెక్కకు 

మిక్కిలి యెనవి. FE . 

ప్రమాణ గ్రంథములు. : 

BADEN POwELL’S Land Revenue in British: India; 

Land systems in. British India, 3 volumes; Indian 

Village Communities; 

—SIRHENRYS. MAYNES Village Canesten? in the 

Last and West; 

TAGORE LAW Lectures on Land Tenures; 

DR. MCLEANS Manual of Administration., Vols 
కే 2, and 3; Vyavahara Mayukha Sagas Smruti 

by Rao Saheb V. N. Mandalik; 

TURNERS Minute on the Draft Bill’ relating 1 to 
Land tenures of Malabar; 

 HuDDLE STONE'S Collection 3 papers on Mirasi 

Rights; 

. Moore's Malabar Law and Custom; 

_ Selections from the minutes of SIR THOMAS MUNRO; 

SIR ALEXANDER ARBUTNUT; 

Standing Orders of the Board of Revenue; 

— “DEWAN BAHADUR S. SRINIVASA RAGHAVA AIYAN- 
GAR’S Progress of the Madras Pre Soeney during the last 

40 years 

— LIEUTENANT COLONEL MARKS WILKS History of 

Mysore; 

WisoN. $ Glossory; 

BADEN POWELL S Forest Law; 

_ AiniAkbari; . 

Fifth Report of the Select ౧ 00016668 on the affairs 

of the East India Company, Vols. 1 and 2s 

Harrington’ s Analysis; 

Report of the Rent Law ర of Bengal; 

9౨౮౨౩ 

DIsTRICT MANUALS; 

SunDARA RAJA AIYANGAR 3. Tenures in the Madras 

Presidency 

Settlement Manual} 

ELPHINSTONE’'S Histoty of India: 

SIR W. W.- HUNTER 5 Imperial Gazetteer; 

Manusmruti; Report of the Inam Commission} 

Forest Acts; Mining rules; 

Circuit committee's reports and accounts. 

SeTon KARRS Cornwallis (RULERS OF INDIA 

52719) 

Land Revenue Administration in the Central 

Provinces. 

Land Wowhias Policy published by the Government 

of India. 

R.C. Dutt Economic History °f India. 

డ్ ఠా. వేం. కె.) 

అమరకో శమము . — అమరసింహునిచే రచియంపఈ€ 

బడిన సంస్కృతే శేబ్దసం గృహము, దీనికి 'నామలిం గానుశాసన మనీ 

శేరు. ఇందు నామములయొక్క_య్యా అన౭గా వి కేస్యుముల 

యొక్క_యు, వానిలింగములయొక్క_యు వివర ముండును, ఇంగ్లీషు 
కోళములకును "తెనుంగుకోళ ములకును లింగసం గృహముతో య బని లేదు. 
నామసం గృహ ముమా త్రీ ముంటిన6 జాలును. ఎందు కను ఆయా భా హో 

ప,చాయ.ప,కారము శప్టములయర్థమును బట్టి వానిలీంగము శ, GS] 

లను నిర go పస డని యర మిచ్చునది పుల్ల 0 

గముం ఫ్ర యిని అర్ మిచ్చునది ('ప్రీలింగము, కీ పురుపు భెవము 

లేనిది పర, సంస్కృతే మునం దట్లు కాదు. లింగ మగ 

నిష్ణము కాదు, శబ్దనిష్టము. కావున సంస్కృత కోశములందు ప 
శస్టమయొక్క_ లింగమును 'తెల్పూట యళ్యం తావశ్యకము. జ. 
మూండుకాండములుగ _ విభజింపంబకినది. గస్కుఢమకాండమునంగు 
స్వర్ణ; వ్యోము దిక్, కాల ధీ వాక్, కట్టాదె, నాట్య పాతాళ, 
భోగి నరక్క. వారి వర్ణము లనంబడు ౧౨ వర్షములు గలవు, గ్వితీయ 
కాండమనంద్యు ఛూ, పుర, తలు వనొవద్ధి సంవహోది మనుష్య, 
(బృహ, క్ష తియ, చె వైశ్య, శూ దృవర్లము లన్న ౧౧ వర్షములు గలవు, 
తృతీయకాండమునందు విశేన్యనఘ , సంకీర్ల, , నానార్థ అవ్యయ 

లింగాదెసం రగ్కనావర్తము లనునవి ౬ వర్షములు కలవు, ప్కశమకాం 
డమునందు ౨౭౬ శ్లోకములున్సు ద్వెతీయకాండమునందు ౭3౧ ళ్లోక 
ములున్కు తృేతీయకాండమునందు 'ీరా3 న్లోకములును 
మింద ౧ర౯ా3. శోకము లీ ౫ గంథమునందుం గలవు, 

వ్యాకరణసం ప 

మొత్తము 

వర్షససంఖ్యంయు 
శోకస సంఖ్యయుం గొన్ని ప్ర, hn గొంచెయు వేఅఖువిధము~ నుండును. 
ఇందు ౧౧-వేల శీబ్దమలసంగృవహాము కలదు, దీనికి పూర్వము 

శ 



౨౮ 

కొన్ని కోశము లుండినను ఇడి వాని నన్నింటిని ఎనుకకు6. దొకిఠా 

పహీందూదేళమునం దంతటను స సంస్కృత విద్యాభ్యాస [కృమమునంగు 

విద్యార్థులకు జెప్పంబడు పృథమ్మగ్స ంథముగ చేర్చడినది. గ్రంథకర్త 

బౌద్ధుల 'డెనను హూందువు తు. ఈ గుంథమునెడ నింతగెరవ 

త జూఫుట చూడ దీని యోగ్యత Fn 'జెప్పనక్కఅ లేదు. 

ఈ గృంథముమో(దను. మహేశ్వరుండు, కీరస్వామి, నీలకంఠుడు, 
అ అతు భోజరాజు రాజబేవుంయ, భరతమల్లి కండు, 

Mes ase భానుజీదిక్సీకుండు, రుద దృభట్టు, నారాయణ 

చుక్ఫొవర్తి, అ అచ్యుతో. పాధ్యాయుండు, ముధుళేశపండి తుడు మహో 
జేవసట్టు వేదాంతి లింగాభట్టు మొదలైన పెక్కురు పండికులు 

టీకలు చ్రా నీయున్నా రు. వీనిలో ను త్రరజేశయునందు భానుజీదీక్నీతుని 
రామా శ శ్ర మాటీకయు, ఆంధృదేశమునందు లింగాభట్టియమును, 

. ఎక్కవప్రచారము కలిగియున్న వి, తాళ్ళపాక అన్నయ్యవంశజా. 

డగు తిరువెంకటయ్య లీంగాభట్టియమునకుం. దెనుంసన గురుబాల 

ప్రబోధిక యను పేరు పెట్టి చక్కని టీక వ్రాసియున్నాండు. అది 
య్కసారు లచ్చుకూడల ' బడినది ( చూడుడు అమర సింహుడు). 

అమ ర గడతెలూ కా 

పటియాలాసంస్తానములోని అమరగడనిజామతునకు సంబంధించిన ఒక 
తాలూకా, వీ స్తీ ము 33౭ చదరపుమెళ్లు, జనసంఖ్య (౧౨౨౨౬౮, 

మ్య గ ౧౬౧. ధోరి అనునది ముఖ్య పరణమ, చెల్లుబడి 

ప ంజాబుదేశమందలి, 

అమర గడనిజామత్ -- పంజాబు వ: పటి 

యాలా సంసొనళుందలీ ఒక నిజామత్,, పాక్ “అనయా జిల్లా, 

నిజామ్ అను ఒక యధి కారిచే పాలీంప(బకు దేశభాగము, విస్తీర్ణము 

౮౫౮ చదరపు మెళ్లు. జన సంఖ్య 3 ,౬ఎగ[0ఏ'ఈళర౮ా, గామములసంఖ్య 

౬౦౫4. నతన మగు బాసి పీద్ సర్హీంద్ అనునవి ముఖ్య 

పట్టణములు. ఈ నిజావముత్ లో 

ఫి “శాలూకాలు భు! ఏ కేగడ్ సాహింబ్గడ్ అమరగడ్, 

, అమరచింత సంస్థానము — దీనినే అత ,కూరు 

చెల్లుబడి రు, ౯౮౧౦, ౦౦౦. 

సంస్థాన మనియెదరు. ఇయ్యది నైజామ్ హైదరా బాదురాజ్యమునందు 

ఇందు. ౬౯ (గ్రామములు కలవు, రాయచూరుజిల్లాలో నున్నది. 

చా స్టేర్తము ౧౯౦ చదరపుమైళ్లు. 

రు. అపో 
౬౨౬౩ లు, ఆత కారు అనునది సంస్థా నాధీశ్వరుం. డుండుస్థలము, 

అచ్చట వుంచికోట గలదు, కృష్తానది haw es దషీఇము గా 

బఐ వహించును. ఆనదికి దమీణమున అమరచింతకు సరిహద్దున గద్ద్యాల్ 

© సంస్థానము. గలదు. ఇచ్చట మిక్కి_లీ సన్నమ్కి సౌగసెనవి మల్ట్జువస్త్ర 

ముల్కు రుమాళ్లు, దోవతులు, తలగుడ్డలు చేయుదురు. 

మను 'జరీయంచును ఊండును, ' 

జనసంఖ్య కె,రర౭,. ఆదాయము. 

"నెజామువారికి చెల్లి ౦పవలసిన కప్పము రు, 

వానికి పటం ప్ర 

అవమురగడతాలూ కా_అనురనాథము 

అదు రచాను ( దు Pe నీకల మూ(డవ గురువు. 

తండ్రి అమృత సరమున నుండు ఖతి కులజుం డ డస చేజభానుడు, 

కల్లి సులఖని, జన్య ము క్ర శ, ౧౮౭౮. మరణము ౧[౭౫జా. నూయజు 

సంవత్సర ములు (బితిశెను. ౧౪5౦ లో అంగదజీయొక్క. శిష్యు( 

డాయెను. ౧౪౨ లో అంగవజీ పరధామమునకు6 బోంగా నీతండు 

సిక్కు లకు గురు వాయెను, ఇతనికాలమున బచాల్యాపంథ యన6బకు | 

సికుు_మతము మిక్కిలీ యభివృద్ధి 'జెం చెను. ఇతండు గొప్పభ క్రుండు* 

రాత్రిందివమును . భజనయు, ఈశ్వవోపాసనమును జేయుచుం డేను" 

పర్వత ప్రా వొంతమునందలీ పెక్కు_రు రాజులకు తన మత మిస్పించెను, 

చక్ర్తృవ రి అయిన అక్సగునకు నితనియిందు. గౌరవము, _ ఇతీని 

క ఈతని యల్లుం డైన రాందాస్ జీ అనునత( డిక నిసింపే సన 

మెక్క_ను, PS 'సోయంచ బాలముల్ క్ అను రై, మమెంచు 

నీతనివంశజాలా పెక్కు. రిప్పటికి ar (వదకోశము) 

అవారనా థ ము  బదరీనారాయణశ్నే తృ త మువలె నిది 

యు హీిమాల యపర్వతమాలికలలో నొక పుణ్య క్షేత్ర, bo బదరీనారా 

యణము విష్ణుసంబంధియైనది. అమర నాథము శివసంబంధియెనది, 

కాళీ కీరటేశపు రాజధాని యస శ్రీనగరమున కిది సుమారు ౮౦ మెళ్లు 

ఉాత్తరముగ నున్నది. దీనికి నుత్తరమున టి బెట్టు దేశము ౧౫౦౦౦ లం 

మొదలుకొని ౧౬౯౩౦౦౦ల యెత్తున నున్న ది, ఛౌ రవఘాటి యను 

కోనలోనున్న హరముఖపర్వతమునందలి యొశసహయే యక్క. ఢి 

దేవాలయము. అందలి లింగము ———— పాసాణమయము 

కాదు. భా దృపదమాస పౌర్ణమికి అక్క_డ గొప్ప ఉత్సవము జరగును, 
ఆ యుత్సవదినములలో యా "తి aot పోవుటకు వీలగును . 
కాని యిష్టమువచ్చినపు డెల్ల (6 స PRD వీలు లేదు, ఖర ద పదమాసము 

ప్రారంభ మయినతోడ సే క్ర శ్రీనగరమందలి రామబాగ్ రనుతోగులో 

వొరతనమువా రొకపతాకము నెల్తించెదరు., ' ఈ జెండా ముందు 

నడచుచుండరలగా జనులు వెనుక నడచెదరు. 

అమర నాథయా త్ర, :.__ యా త్ర కం బోచెంచేనవా రందటును 

భాద, ద పదపూర్ణి మకు ౨౦ రోజులు ట్య ఈ నగరములో ( బో 

వగుదురు. మహారాజాయొక్క_ అజ్ఞానుసారము యాతి (త్రికలకం గావల 

సిన యాహార పదార్థముల జంటంగొని వ రృకులు యా త్రికమండలితో 

బయిలు దేటుదుకు. అట గావలసిన యే ర్సాటులం త త్రము 

రాజకీ మాద్యోోగ స్థ సులు వెంట జనుచెంచుచుం దురు. యా శ్ర కు లందు 

యొక్క సామానులు, మకాములలో దిగినపుడు కల "చిన్న 

చిన్న గుడారములు లోనగువానిని మోయుటకు గుజ్జిము లుండును , 

శ్ర్రీనగరముననుండి అమర నాథము మరల నక్క_డనుండి |క్ర్రీనగరమును 

జేర్చుట కీగజ్ఞ మొకటింటికి సుమారు రో, ౧౫ లేక ౨౦ అద్జై నియ్య 

వలసి వచ్చును. యాతి కు లందటును. _భాద్రపదశుక్ష పంచమినాడు 

శ్రీ నగరమును వదలి 'ముటకా, జనకమహల్ కానా లాం! చందన 



_అమరవు రము- అమరోసి వండు 

వాడీ శేపు నాగము లను పేరులు గల మకాములలో క On చతు | 
ర్లశినాంటి మధ్యాహ్న మునకు పంచతరణి యను ఆఖరుమకామును చేరు 
దురు. 'శ్రీవగరముననుండి యమర'నాథమువణికును గల నూర్లముయొక్క_ 
ప్రాకృతిక పౌందళ్య యు వర్ల నాతీతమయు ; శేసలము చూచి యానందింప( 

దగినదే, చందనవాడీనుండి ఘనీభవిం చియుండు. 'మంచుగడ్డలమార్లయు 
మోదుగ మ్య నక్కు_డక్క_డ నడవవలసి వచ్చును, శకేవనాగ మను 

నది యొక గొప సరస్సు. ఈ సరోవరము నానుకొనియుంకు పర్వత 

ములు అడుపననుం కి శిఖరపర్యంతము , మం మగడ్డలతోనిం కి కెలాస 
మును స్తరణమునకు6 చెద్చుచుం కువ, సరస్సులోని నీరు పాలవర్లము. 

ఇందులకు కారణము చుట్టు ప్రక్కల నీటియడు;నను ఘనీభవించిన 
హమ ముంకుటయే రొ యున్నది. పంచతరణి యను నది మొమ 
పాయలుగా బాటుచుంశునది. ఈ యదు ప, వాహములలో స్నాన 

మొనరీంచినవారు జన్మము తరింతు రని చెప్పుదురు, యా ®, కు లందబు 

పూర్ణ్మిమనాండు ప్రాతఃకాల మైదుగంటలశే లేచి PONS. పూజా దృవ్య 

ముల 'వెంటడీః ఖ్. యమర చాధునిగహకు బయలు దేటుదురు, ఈగుహ 

యందే అమరనాథు6 డను పేర హీమలింగ ముండునది. కొన్ని చోట్ల 
నీసహ ౧౫ మూరలకం కు నెక ల్పుండదు. లింగముమోంద నెల్ల ప్ప 

డును పైనుండి తుషారము పకుచుంకును. కావున దీనిని జలలీంగ 
మనియు ననియెదరు. ఈ లింగయుయొక్క_ కళలుకూడ చంద్రునితో 
'హెచ్చుచు6 దగ్గుకు నుండు నని చెప్పెదరు. పంచతరణినుండి గుహ 
యొక సూర మయిను మైళ్లు, అత్యంతేకకి క మైన మార్లము. ఫర్లాంసల 

_కొలంది ఘనీభవించిన హిమముమోంద నడవవలసివచ్చును. గుశాను చేరు 
టకు రెంకు నూ(డు ంటల కాలము పట్టును. అక క్కడ గహమిందుగా 

నొక ప (వు వాహమున్తు గుహయుక్క_ మరక నొక ప్రవాహ 

మును  చాటుచుండును, గుహూమా6దుగ( బై వహీంచునది Gs 

ఈగంగ గుహమోి6న ఉత్తర - దకీఇముగ( వాటి గహ దాటిపోయిన 

వెంటనే పృ్కపాతరా పమున క్రిందంబడి యడుసనC బృవహించు 

రెండవ వాహినిళోం గలయును. యా శి, కు లందబు నీ యమరకగంగా 

సృపాతేములో స్నాన మొనరించి PIN యోాశేర దర్శనము 

చో మరల వెలుపలికివచ్చి వేర్వేలు ప్ర, ప, దేశములలో గుం పులుగుం ప్రులుగC 

గూర్పుండి తాము వెంటందెచ్చికొనిన ఫలాహార ముల నారగింతురు, 

ఇక్కడి వేఖొొకచితృ్క ముమన హిందూయా తి తికులకు గుహలోని 

భస్త ము న్ Fans: మహమ్మదీయులు, fod తురకల జన 

హక్కు, ప్రాచీనకాలమున వీకును హీందువులే యె యుందురు. 
ఇప్పుడు వీరిషుత యు మాణీనది కాని వృత్తి మాజిలేదు. యా తిక 
లందజును స్వల్చ్పఫలా హార ముల నారగించి వి శాంతి "నొందుచురడు 

సమయమున అమరేశ్వరుని గుహూమిందుగ నున్న ఉన్నత శిఖరముమో (దెకి 

_ శెండు పావురములు వచ్చి విహరించుచుండును, ఆ చుట్టు ప సకల 

కొన్ని మైళ్లదూరముపర్యంతము పక్షీ గన్సిం పదు, ఈ పావురములను 

జాచి యాత్రికులు తమ పుణ్యము ఫలించిన దని తలంతురు, ఈలాగున 
కొంతతడ వక్క_డ 

ప్రజ లుండిరి, 

. శాపనమునకుం గ ర్హ, 

పృక్ళతిసౌందర్య్భముల ననుభవించి మరల నందణును |. 

రక 

పంచతరణి చేరి యక్క_డ భోజనాదికములను గావించుకొందురు, 
సాయంకాలము మూండుగంబలు దాంటినతరు వాత సర్కా_ారునాకరు 

లక్కడ అమర నాథగుహదగ్వజ చివరీని నుండనీయరు. ' మటునా(డు 

పాడ్యమినోజున తికున్న ప యాణ మారంభమగును. 

అమరపురము -- ఎకాదేశయునందలి ఒక గ్రామము, 

మాండ లేప పట్టణమునకు సమిపమం దుండును.. 

మునకు రాజధానిగ నుండెను, 

ఒకప్పు డిది బరా దేశ 

౧౭౮౨౩౨-లో నిది నిర్మంప6బడెను, 
(క్రమముగ నరకం జెందెను ౧౮౧౦ లో నిందు ౧,౭౦,౦౦౦ 

ఆ సంవత్సరములో నే ఈ పట్టణము అగ్ని చ చాల 

భాగము నాళనము నొందెను, అప్పటనుండియు దినదినము హీ నావస( 
జెందుచు సేం డచ్చట ౧౦,౦౦౦ జన మెనను నుండుట లేదు, 

౧౮౬౦లో రాజధాని మాండళేకు మార్చీరి. ఇప్పు డచ్చట పూర్వ 
వెభవమును నూచించు జీర్ల మందిరము babs కలవు. ఇప్పడు 
దీనిని బర్థాదేళశమువారు మిమోహంగ్ అందురు. ఇచ్చట బౌద్ధదేవా 
క చూచుటకు నాం ఎెనవి సెక్కు._లు wo, 

అమ రిసింగ్. = గూర్క్మా_జాతి మహావీరుడు? 

సేనాపతి. ౧౮౧౫ లో చేపాలముగూ ర్కా_ వారికిని ఇంగ్లీ షువారికిని 
యుద్ధము జరగినప్పుడు మిక్కిలి పౌరువముతోోను బేశభక్రితోను 
పోరాడెను. కాని చివరకు నోడిపోయెను, అతనికి అమిోరసి సింగుటప్పా 

అనియు శే ఎరు కతలు 

౨9, ప్రశౌపునిపమారుయు, ఇతనికి . 

కన డని నామాంతరము (చూడుడు, అభయసి సిం హుండు), 

3. పటియాలా రాజు,  చరడార్ 

సింహుని కుమారుండు, 

'రో, రాజపుత్రవిరుండు; శాశోడ్ 

వంశజుండు. గజసింహుుని కువూరుండు, సాహసుండు, ఈత (డు 

౧౬6 లో సాహజహాన్ చకృవర్తి యెదుట సలాబత్ ఖాన్ మోర్ బట్. 

_ అనువానిని నబికినె చెను. తా చ (క వర్రీ యాజ్ఞను సైన్యములు నింబ 

డింప చాత డా త్రాడ్వారమనొద్ద్' వారితో కరక పోరాడి 

విర స్వర మా నొందెను, 

4 కాకీనివానీ కవి. ఇతనికి కవిత్వ 

సంబంధమున కుమ్నో అన్న చ్చీ ట్ర గలదు, ఇశండు కోబల్ జిల్లాలో 

దొరతనము వారి యుదో్యోగమునం దుం డేను, ఇత డకబర్రాజమంది 

రమును 'తౌజ్ మహోలును వర్శీంచుచు చరిత, వ్రాసెను, మటియు 

దానివ్ అనుగ (గ్రంథమును ప పద్యకావ్యము రచించెను. 

అమరసింహుడు -- సం స్మరే శబకాసను(డు. 

ఇకని నిజమైనచరి త్ర, మీమియు తెలిసికొను 

టకు. సాధనములు లేవు, పూర్వకాలమనఫుండి వచ్చుచున్న దంత 



౨౮౬. 

కథలే యాధారములు, అమర సీంహు(డు బౌద్దుండంట 1 విక్కనూర్కుని 

సభలో నున్న నవరత్నములలో. నెకంయయటి ఈ త నిజ- మెన 

యొడల. నితండును కాలిదాసుండును . ఒక కాలమువార యుందురు. 

కాళి దాసునికాల మింకను నిశ్చిత ముగ6 దేల లేదు, కొంద బత6ండు 

శ్ ఫ, రో_వ శతాబ్టివాం డని యందురు, 

నొండెనో ఆరాజు హుంయకాసాంసచే వర్లి ంపంబడిన చందగు 

మాదిళ్యుండే 6 యని కొంద అందురు, 

పని క ట్ర సస క 

ఈతనికాలమును ఒక విధముగ నిర్ణ లము రెండు మూ.6డు 

(పృమాజాములు కానవచ్చుచుదున్నవి, అమర కోశమును ఉజ్జయినీ 

నివాసి యస గరారాతుం డనువాండ్కు ౬-వ శతాబ్టియందు చీనా 

కావున నిదె యంతకుపూర్వ శాపలోనికి ఛాహాంతరీకరిం చేను.! 

పృథమకాండమందలి ముండే ననుుకు సంచేహముటేదు. ' కాల 

వక్షములోని ౧౩-వ వోకమునం౦దు “ద్వా ద్వౌ మాఘాదిమాసౌ. స్యా 

దృతునై రయనం. అలో +, అనగా క మాఘాదిమాసములు. రెండుకం 

డెంటికి ఒకబుకునునుు, PE గలసి యొకఆయన మును " 

అనను అని చెప్పంబకి యున్నది, దీనిమోంద టీక వాయుచు కీర 

స్వామి * మాఘాద్యుపకృను స్తతోఒయనారం భాత్ ? అనయా 

మాూఘమాసముననుంగి ప్రారంభ మని చెప్పుటకు కారణ మప టినుండి 

ఆయనము శ్రారంభ మగుబయె అని చెప్పియున్నా (డు. కావున 

అమరసి స తనకోశము వొ ము కాలమున ను త్తరాయణము 

మాఘమాస ప్రా పార ంభమునందు వచ్చునుం డెను. లెక్క. వేసీ యూడ గా 

నిట్లు ౧౫-౧౬ వందల సంవత్సర ములకు బూర్వము జరగుచుండె నని 

"తెలింయాచున్నది. కనుక అమరుండు (కీ, శ. లీ-వ క తాబ్దియందో 
క 

-వ శతాబ్టియందో యుండె నని మన అన 

_ శఈరఠీ(డు చౌద్దుం డని యనుకొనుట సేత్రనికోశమునం వొకటి 

'శెండ్నుప్రకూణములు ee చ్చుచున్నవి. గు ంఖాదిని దైవ ప్రార్దన 

వేయు న పుడు హీందువులసం,ప్రృదాయము ననుసరించి చేయక పద్దుల 

'సం ప్ర దాయమును బట్టి చేసినట్టు కానవచ్చుచున్నది. అమకకో శమునకు 

మొడటి చెన' “ యస్య జ్ఞాగదయాసింధోః ? అను శ్లోకయుయొక్క. 

అర్థము నిర్దుణపరబ, బ హపరముగ జేయుటకు ఏ, లున్నను ఈ ప్రార్ధనా 

సరప్రచాయము par Roe ప్రాక్టచాసం ప్ర దాయమును 'స్తేశర్రి 

యుండలేదు: 'జేవతాదులనామమును ్విప్పునప్రు. డమర కోశములో 

ముదట బుద్ధునియొక్క_ నామములను జెప్పుటుయేకాక పర్యాయ పదము 

లిచ్చునపు 'జాత్రనియుత్క_ర్ష ను తెలుపునట్టి పదములను “మెండుగ | 

నిచ్చెను. అమరమునరదలి బుద్ధునిప ర్యాయపదములలో గొన్ని 

చూడుడి; సర్వజ్ఞుండుు సుగకుండుు.. ధర్మరాజు, 'తథాగతుండు | 
భగవంకుండు, . మారజిత్తు .లోకజిత్తు, -. జినుండ్యు: వుడబ్సీజ్ఞాండు, దశ | 

__శులుండు, అద్వయవాదె,. | మునీం దు ద్రుడు, .. రస్తు శ్రీ ఘనుడు. 
మ ను సర్వా నిన సిదుండు... ం 

ఈత: డే రాజాసభ్లలోొ. న 

_లందజును అక్ర వ్రాయుదురు, 

౧౬౦. 3ర"=56ఈ౫'/' _ ఉట; 

అటుపై. పువారు. 

యేండ్ల కం బూర్వము కట్టణకిన Eran: యాగా నము 

అనురపహ్రూదము- అ మరావతి 

మండనమి కుని కాలము లోను శంకరాచార్యుని కాలములోను 

బౌద్ధ జై నుల్మగ్కం ఫము లన్నియు నాశనము చేయించి, ఈతని గృంభను 
విద్యాద్ధలకు. నత్యంతో ప యు క్ష మగటచే దీనినిమ్మాత్సము కాల్చి 
వేయక యుంచి రని కథలు చెప్పెదరు (చూడుండు, అమర కోశము) 

అమర హ్హ దము ___ భారతవర్త యతీర్థము, 

అనురాపురము ___ బాంచాయి ప్రాంతమంవలి రవా 

కాంతలోని మికి)_లి చిన న Gt స. 

త్ర ను రా వతి. = ౧. దెవతలముఖ్య పట్టణము. ఇందు 

నిరాజధాని, దీనినే స స్వర్గలోక మనియెవరు. ఇయ్యది మేరుపర్వతము 

మింద నున్న ది. ఇందు దేవతలు అప రసలు, కిన రుల, యజ 

pos చేసీ నమానవులు వు ఇం a స, 

దప్పి, నిద్ర, ముసలితనము, చావు లేదు. ఇందు నందవన మను. 

నోయయ అత్యద్భుత మై మైన ఇంద్రసభ ముం గలవు, ఇచ్చటియిండ్లు 

వాకిండ్లు శిషఘ్టార ములు మొదలైన ప పన్ని మా బంగారముతో" జేయ. 

ఇందును1జించి ధు తెలిసి కొ నంగోరువారు భారతము 

సభా పర్వము, ౨-వ అధ్యాయము ( తెజయుభారతము ౧ 

సము, కాకీఖండము, ౧౦-వ అధ్యాయము ( తెలుగు, ౧వ ఆ.) 

బడినవి, 

౧-వ ఆళ్యా 

 చూడనగును. 

౨, వత్తాడు (బీశారు) ప్రా ప్రాంతము. 
లకు మఖ్యపట్ట *ము, దీని నిజమయిన పేరు ఉమరావతి. ఖ్ మ 

“ ఉమరావతి పదమును uo 

షులో _వ్రాయునపుడు మొదట నెవండో AMar20ti ( అమరావతి ) 
అని ఆ సెను, ఆక కే శ్చ యిప్పటివజుకును కరతల వచ్చుచున్నది; 

కావున *ఉమరావతి ) శబ్దము చూడనగును, 

చ! గుంటూరుజిల్లా, స_త్తేనపల్లీ 

'తెలూ కాలో కృష్ణానదియొడ్డున నున్న మొక్షయూరు అంశము 

శేఖాంశేయు ౮౦౦-౨౦5 _ ౨౧''-తూ.,. 

ప్రస్తుత మిది యొకచిన్న పల్లెటూరు, జనసంఖ్య ౬౧౨౦. 
రు 29లో no gr) - నను ఈస్థలమును దీనిమిప మనం దున్న ట్టి ధరణీకోట యను గ్రామ 

అయి 

మును మిక్కిలి వైభవము ననుభవిం చినపట్టుణములు.. ఇప్పటికిని దీనిని 

_అమరావతీపట్టణ మని యందురు, రం కువేల 

గ 
మున కినీవల లోకవిఖ్యాతి కలిగెను, ఇచ్చట బూర ము జరు 

లంండి రనియు, వారికిని హీందువులకోను బోరాటము జరగి ష్య స 

వులు వారిని వెడలంగొట్టి రనియ్కు ఆ పోరాటమునందు విప్ర,  వినోదు 

లనువారు సను. సాయము. బేసి రనివరము విప్ప 5 వనోదులు 
లో ఆశీ 

కథలు చెప్పెదరు, ఈ కథ లెంతవణకు నిజమో. అ కాని 

 శిండువేలయేండ్ల కి, శి ందట నిచ్చట. బౌద్ధ దేవాలయము ben 

‘Le Max muller’s India : what. can Es teach us ¢ 2 ast edition), Page, శి28, 
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ఏీడువందలయేండ్ల yy ందటగే. యిచ్చట aliens మున్న ట్లును 

 గానవచు చున్నది, జె రస్తూ పమానందు 

శీ క, ౨-వ శతాబ్లిని రాజ్యము చేసిన ఆంధ్రరా బొ ఫులుమావి 
పోసిన్టీప త్త ని శాసనము కలదు.! ధరణికోటలో సర్వలోక్యా శయ 
వివ్ణువర్గనుని కాసన మొకటి కలదు.2 కావున చాల గాలమునకు( 

బూర్వ మే అమశేశ్వర" లయ మున్న దని తెలియుచున్నది. అమ 
'శేశ్యర దేవాలయ. మెప్పు జీర్చడినదో చెప్పుటకు వీలు లేదు, ఇచ్చటి 

అమశెక్ళరాలయము చుట్టుపట్టులవారిచే గప్ప క్షేత్రముగా 

నెంచంబడుచున్నది, అంధ్ర, యా. గల. 

ములలో నీయది యొకటి, ఇచ్చటి లీంగము మిక్కిలి యెత్తున 

నుండుటచే. న బెక అభిషేకము చేయవలెను. ఆలయము 
యొక్క. (క్రీందియంతస్తు మూసీవేయంబ కియున న్నదె. దేవాలయము 
నందు కోట “సేతరాజు (శ్రీ జ్ శ, ౧౧౮౨) శాసనమునుు కొండవీటి 

శెడ్డిరాజుల ( క్ర వ, Se శాసనమున్కు కృష్ట దేవరాయల 

(ఈ. శ, Wiese, శాసనమును3 ఉండుటచే నీయది ఆంధ్ర, దేశ 
మునC ఖ్యాతి గాంచీయుండె నని చేప్పవలసీయున్న ది, ఇప్పు 

ల. డన6ంబకులింగ ము జనుల లేక బొద్దులవి గృహా మనియు, 

శాసన ము తా... 

 పంగారామనము 

బౌద్దులు ఇఅదడలీివోయినతరు శాత బ్రాహ్మణులు దానిని లీంగముగ 

మార్చుకొని రనియును కొందటు చగిత (శ్రీశ రులయఫి ప్రా పాయము. 

టికిని ప్రచేళోమనం గాన 

వచ్చుటవలనను, ఈయాలయము కొన్ని, తు బౌద్దన్తూప 

మును. బోలి యుండుటవలనను 

చున్నది. ఈపట్టణము జీర్ణ స్తితి నుండ nn చింతే పల్లీ జమికా దా 
రైన రాజా వాసిరెడ్డి వేంకటా ద్రెనాయండు. చింతపల్లిని వికిచి, 
ఈపట్టణమును తననివాససలముగ6 జేసికొ నెను. ఇతండు పట్టణము 

ఇప్ప 

'కొన్నిదైనప, ప తిమలు re సమీప ప 

జ. విశాలము లె నవీథుల శేర్చటీచెను; నలువై ప్రులను కక 
లె సతోయటలను వేయిం చెను, చింతపల్లి, "పెనుగంచి పోలు, నందిగామ 

బేతవోలు (జగ్గయ్య సేటు) మొదలయి నస్థలములనుం ి  కోమట్లను 

రప్పించి, _వారికియ గొంత ధనపాహాయ్య మును బేసి గ్రామమును 

మిక్కి లీ యభివృద్దికి 6 చెచ్చెను. ఇచ్చట నత డొకభవ్య మయిన 

రాజమం దిరమును గట్లించెను. 4 ఈ వేడపెకప్పు ధళ ధళమను రాగి 
రేకులతో? నప్పంబడెనంట | వేంకటాద్రి నాయనిమర ణానంతరమున 

(౧౫౧౬ ) ఆతనిద త్తు త్తు లలో6 గలహములు పుట్ట వారిస FR 

మంతయు బోయి గవర్భొముంటువారి, క్రిందిక వచ్చెను, ఇచ్చటి pa 

శేశ్వర స్వామికి నై జామ్ రాజ్యములో . గొన్నియీ నాముభూములును, 

సంవత్సర మునకు య గొంతేధనమును ముట్టుచుండును, ఈయేర్పాటులు 

చందూలాలు మం లిగా నున్న కాలమందు? బేయంబడినపని యందురు: 

_ 2, Burgess ఈ Amaravati Slupa", P. 100. 

అమరావతీ స్తూ 

సెయభి ప్రాయము. రూఢ' మగు | 

౨౮౬ 
పము 

అవు రావతీ స్తవము. మూ ఈీర్షి క దక్షిణాప నము 

నందలి బౌద్ధకళా, శిల్ప ములకున్కు ఆం Gy దేశమున. ప్రాచీన కాలము 
నందు వ్యాపించిన మతముపరి రిస్టితులకును సంబంధించిన "హిప్పవిమయ 
మును తెల.ఫును, ప్రధానముగా 'సంటూరుజిల్లా సత్తెనపల్లి తాలూకా 
అమరావతీ శ్యానుమునందలి స్తూప ముయొక్క_ చర్చిత, మునలన"చే ఈ 
విషయము pr కాగలదు, 

స్తూపము : — స్తూప మనుపదము సంప్కదాయమును బడ్ 

బొద్దనిర్రాణ ములక వర్తించును, దీని ప్రై కృత తాపము టూసము. ఇప్ప, 
టేకి నీపదము సీంహళమున వ్యవహోరమునం దున్నది (చూడుడు: 
భూపారామము. ఈపదమే . సారూన్యజనవ్యవహారమున తోంప్ర 
అయినది. అయితే బౌద్ధవాబ్య యమునుబట్టి కాని అమరావతి మొద 
లయిన బౌద్ధ క్షే (క్తేములందు6 గానవచ్చిన శాసనముల ననుసరించి కాని 
అప్పు దీన ప RN వాడుకయం దుండినట్లు కానరాగ్యు కాని 
యిందులకు బదులుగ వైత్య మను పేళే వ్యవహారమునం దుం జెను. 
జక్క_ చైత్య మే యుండు నెడల చైత్య మనియు, "పెక్కుచై త్యము 
లుండు నెడల నందు ప్రధాన మయినదానికి మహో చైత్య మనియా 
పేయథండథును. ను. నిదర్శనముగ నమరావతియం దుంకిన ప దృుధాన 

చె ర్యేమును, ఇకకీవల నా గార్జునునికొండయందు త్రోవ్య౭శా బాలు 

పడిన నూపములలో ప,ధాన ప DSS Tes 
లయియుండుట గమనింప వచ్చును, 

చైత్యము ; -- చైత్య మన్నపదము “చితా కబ్దముననుండి 
ఫుట్టినది (చితాయాః ఇదం వైత్యం, అనయ్యా చితికి సం బంధిం చినగి) 

ప్రా చీనవొద్ధులలో బుర్గునియొక్క_యు, (ప్రగిద్ధు లయిన అర్హ్హతుల 
ము యా ధాతువి శీమేములను పూజిం చుతేలం సనో భ్, దప న్ 

ఆచార ముగ నుండిసట్లు మనకు జ ద్ధేవాద్యం తనను చెలియు 

చున రి. (౧) బులు క యు, (ఆ) ప్ర గ్ గ్యేకబుద్ధులయొక్క_యు 

(3) “ శులమొక (శ్రాయు, (ర్ర చక క్ర ర్తెంయొక్కయు ధాతువులు 

చైక్యనికాణములందు భదృపటీచి పూజింపవచ్చు నని యొకప్పుడు 
బుద్ధుండే తన ప్రధానశిమ్య(దేయిన ఆనందునితో తెలిపినట్టు * మహా 
పరీనీ బ్బానసు తము ఏనం గలదు. తన మత ప్రచారమునకు చ క్ ,వర్హు 

లెక్కు_వ యావళ్యక మని గృహించికాంబోలు బుద్ధుం డీప ట్రికయందు 

వివేకముతో చక్రువర్తులనుగూడ చేర్చినట్టు కస్బట్టును, కగూ్యక 
కాళించియో యేమో తరువాతికాలమున అశోకచక (క్రువర్తి (క్రీ 

౨౫౦ ) చౌద్ధధర్శ సృచారమునం bashes హట్ 

చెను, RE Se శిరసావహీంచి అత(డు నిర్వాణము చెందిన 

వంటనే ఆకనిధాతువుల చెనిమిది భాగములు చేస్తి యొకొ_క్క 



లి౮ళ 

ధాతువుమాంద నొకొ_క్క_టిచొప్పున నెనిమిది చై త్యములను నిర్మిం 

చిరి, వీనికి 6 శార్రీరక చైత్య యు ' లని పేరు. అకశోకునిగా6టి కాతని 

దిగ్విజయమువలనను మటియితర కారణమయులవలనను చౌద్ధమతము దేశ 

మున పొచ్చుగా వ్యాపించుటనేత తనరాజ్యమునండలి పృజలచౌద్ల 
[వ భి | తె (UO ధి 

ధర తృషఫ్లను తీర్చుటకయి, అపవిత్ర, కార్యమయినను అత డీళారీరక 

వైళ్యములలో చేడింటిని తెజిపించి, అందలిధాతువులను ఎనుబది 

నాలుగువేల కేకలములు కావించి తనరాజ్యమునందలి వేజువేజుభాగ 

ముల కొకొ్క_క్క.శీకలముమ గొనిపోయి, వాని-పె నిట్లు ఎను బది నాలుగు 

వేలన్తూపములను గట్టించె నని ప్రతీతి కలదు. ఆధునిక 

స్టైలు మన చేశ మనందలీ వేలువేజు ప్రాంత ములందు 6 చేచయుఖననపరి 

శోధనలవలన "పెక్కు చై శ్యములు బయలుపడుచున్న వి. దీని ననుస 

రించి చూడగా ఈపృతీతి అవిశ్వసనీయము గాయ దోంచదు, 

ఫుఠరాత్తీ ( 

“మహో పరినిచ్చాన సుత్తము 'నందే బౌదకళా, న్ఫూపముల యుత్స 

చికి సంబంధించిన హృదయాకర్ష కమగు మజియొకవిపురోముకూడ. 

బుద్ధుడు చెప్పినట్లు కలదు, బుద్ధు6 జాహుటునీనో తననిర్వాణ : మునక ( 

బెదప జా సందర్శింపవలసినస్థలములు నాలుగు కల వని చెపపె ప్పెను, 

అవి యే పన: (౧) తౌను పుట్టినస్థలము, (౨) తను 

స్థ (ఈ) బుద్దుడు. నిర్వాణమునొందిన స్థలము, PS 

చెప్పె నన్న యీవినయము బారి త తక సత్య మయినను కాక పోయి 

నను బౌద్దుబునూ త్రీ, మిప్పటికి నీ యాబేశము బుద్ధ ప్రో కే 

యని శిరసావహీంచి నేంటికిని ఈ నాలుగస్థలములకును; 

నేపాళ తెరై (వ, దేశమునందలి కపిలవ స్తునగర సమీప పమునం 

లుంవినీవనమునకున సంబోధి నొందిన బుద్ధగయకునా, 

మాయలు ధర్మప, 

perl 

దున్న 

మొట్ట మొదటి 

చేయుచున్నారు. బౌద్దులయాయాచారమునం దే కాద్దకళా ఫీజయలు 

నిమీ ప్పము లయియున్న ట్లు కన్పట్టును, ఎట్లన్స ఈస్టలములను సంద 

రిం చినయా త్రికులం బుద్ధజీవిత ముతో సంబంధించిన య;ిాగొప్పవివహయ 

ములకు క్ష పళ సమగ నిటికలమో ద ము ద్భిత మయినచిహ్న ములను 

దవముతో6 దీసికొనిపోవుచుండువారు. పద్మము బుద్ధునిజననమునకును, 

బ్ ధివృతుము. CE) బుద్దునిసంబోధికిని, మొట్ట మొదటిధర 

. (మైత్యక )ను ప్రొ, ప్రాయిక్మ చిహ్నములు? నుండెను. 

విన యవి 'ధేయతలతో. 

ఈనాలునస పలములును 

బుద్దునియా'చేశయులను 

గోరిన బొద్దుల డమ సప్రూజాఖినివేశమునకు 
సరిపోవక ఈస్థలములయండే కాక బుద్ధజీవిత ముతో సంబంధము గల 

" యితేరస్థలములందుంగూడ న్వు నూపములు నిర ంచిరి, వనుక మకికి ఫ్ర 

. కాలములో హెచ్చుగా వ్యాపించుటచేత ఈస్థలనులుకూడ ఖ్ 

అ బోధిసత్తుదనికి సంబంధించిన జాతేకక థలు జరగినచోట్టలహాడ : అన్తూప 

. న ములు కట్టిరి. తుదకో ల, క్రంనని కంత వుణ్యత్త ప,ద కటా. 

 మతీధర్శ ముగ భావించి, మమతే ము న్యాపించిన ప్ర 

6 సంబోధీ * 

నొందినస్థలమూ (3) మొక్టుమొదటీమాజు తనధర్శమును బోధించిన 

పృనర్తనము కావిం చినమృగదావము (సార్నాథ్) ) నకును 

నిర్వాణము చెందిన సిననరమునందల్ సాలవనమునకును యా త్ర | 

ననుసరింప 

అమరావతీసూప 

ప తి దేశమునందుకు 

పెక్కు న్తూపములు నిర్మించుచువచ్చిరి, మంజూ క్రీ సముదలగు బోధి 

సత్తు సృలకుంగూడ నూపము లంకితేము లయియుం కుటచేత ___ బోధి 

సత్తు లింకను నిర్వాణము నొందనివా రను అభీ ప్రాయ ప్రా బల్యమును 

బట్టి — స్తూపము లన్నిటియందును ధాతువు లున్న ట్లు భావింప రాదు, 

కాని యట్టి వానిని ఆ రాధ్యములయిన బొద్దాలయములుగ నెంచవలసి 

తు. ఈయర్తమునంను స్తూపపదము వైత్యమునకు పర్యాయ 

పదనుగ గ్రహింపవచ్చును. కాలాంతరమున చైత్య మను పేరు వృక్ను " 

వేదికకు గాని సం ఫ్రార్ల దేవాలయమునకు గాని, గర్భగ్భృహమునకు ౬ 

సెర్టిం చుచువచ్చినది, కాంబట్టి చెక్య మనునది బౌద్ధమతవిపషయక 

మయిన సాధారణపదముగను, సూప మనునది వస్తువిశేవ సంబంధము 

గల నిరాణమునకు (Relic mound ) వాస్తుళ్నా స్ర్రీయపదముగను 

( Architectural term y ఇ జీవల వ్యవహరింప(బడుచువచ్చినది 

కొందజు * ధాతుగబ్బ 'పదముయొక్క_ వికారరూపమయిన 

6 దాగొబిను స్తూపమునకు పర్యాయపదముగ నుపయోగించుచున్నారు 

కాని యిది సరీయయినవ్యవహారము కాదు. ఏల యన్య నిది స్తూపము. 
లా. ఆ నం అ నందలీ యొక్ష్ర, త్యకపృధానభఖాగమునకుమా త్ర, బం అనయ్యా పృశ్యే 

కము ధాతువు నుంచుస్థలమునకు మాత్ఫమే వ ర్జీించును. ఈధాతు 

న్రుండుర్ణలకు పెట్ట గాం గాని భరణీ( Casket ye గాని యుండ 

వచ్చును. స్తూప మనునది నిరాణమున కంతేకును .వరించును. స్తూపము 

అన్నియూ ధాతుగర్భయులు కాకపోవుుచేత ౪ దానొబిపదము 

పమునకు పర్యాయపదముగ పరిగణించుట యసమంజసము, “ధాతు 

re 6 దానొబ్బ), * దగ్భ  దబ్బగ వికారముపొందె తుదకు 

దిబ్బగ మాజీయుండవచ్చును ) లేదా దిబ్బ యనునది భూప - తుప్ప 

పదమునుం డీ మైనను స 

చిశాస సంబంధి యైనను, చేక్ష ధాతుగర్భసంజంధి యై యెనను ఈ 

నిరా ఇమున నీ మాక్ళతి రెట్లు వచ్చిన దనువివయమున భిన్నాశ్ 

ప్రా యములం కలవు. కొంనటు ప్రాతఃకాలమున సగ ముదయించిన 

సోర్యునిం గాంచి త దాకృతి ననుసరించి స్థపతి ( Architect ) ఈ 

నిరాణము నిట్లు రచియించె నని చెప్పుదురు. కాని Wa యము 

వ చూసా నీన్తూ పాక్ఫతి బుమృదరూాప పమున వ్య కీళరిం పం 

న శ బడిన తాత్తి త్ర్వికాఖిప్రా, యముయొక్క_ స్థాపత్యనిర్వచనము ( Ar0i- 
ము ] ఇ ప్రవ _ర్హనమునకు ధర్మ చక్క ను బు ద్ధునినిర్వాణమునకు న్వు నూ పము tectural expression ) గాందోంచును. ఇందలి తా శ్తిషకాభి ప్రా స్త 

మిది; (పతిశరీరమునం గును పరమాత్మ అంకేర్ని హీతముగ నున్నది, 

_అనంగా రమే లక్ష్యుముగ ఛావించువారికి పరమాత.. త వ్యక్త కము 

కాదు, పరమా తా శే స్వేవకులయిన త్ర _త్తృ్వవేత్త త్త్లకు కణికస్థితినల బుద్బు 

దమువలె Be మను తెర తొలంి పరమాత్మ యే సోచరిం 

చును, అయినను వ్యవహారదళలో పరమాత్మే శరీరాంతర్ని హితముగశే 

యుండును, వ్యావహారికమయిన యీ తా _ఖ్యైకసమస్య అతినిప్రణము 

గను చమత్కౌారముగను చౌద్దకళయందు న్తూప పనిర్గాణమున' బుద్బు 

| దము. న అండాక్ళృతి 7 గల న్థూపయాపమునను,. పరమాత్మ అం. ౦. దంతర్జర్మిత 
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_ వాడుక, 

(. అమ రావతీస్తూ 
మయిన భాశురూపమునను న్య క్తి కరింపంుడినచి, అం డాక కృతినల 
స్తూపముమోొంద' నొకటి గాని మూండు కాని ఛత్రము లుచుట 

వొొయికముగ న్వు నూప ఘుమౌంద మాడు ఛత్ర ము లుండుట 
_యాచాకము,; ..ఎందువల్ల ననంగా, సరియైన న్తూపషమును నిర్మింపవలె 
నన్న... నడి, బుద్భుదాకృతి నుండవలె నగి ఒకటి చేకత లకును, 
రెండవది. మను ష్యులకును, మా(డవది నిచ్వాఇణమునక్కు అనగా కాద 
మోకషేమునకును నూచనళ మూ(డుఛ త్రములు దాని వె నుండవలె నని, 
ఈవిధ మెన నిరాణమే స సరియైన దని వదుల నంగీకరింప. 
త్ నాబ్యయమువలశం దెలియవచ్చు చున్నది. 

మ నిర్యాణ. 

బకిన దని 

ఈ ఛృత్కత్మయ యును 

మవోపరిరిర్వాణములకు 6 గూన 
సూ దనగ గృహింపవచ్చును. ఈదృష్టితోం జూచిననో నివి అదె డై 
తుల సత్, చిత్ ౨ ఆనందభావుములకు 'సమముగ నుండును, ఈ సంద 

ర్భృయునందు వ మనము గమనింపవలసినది చిత (తమయిన యొక నివ మయు 
కలను, స్తూపము వొందిన కాయ! ముఖ్యమయినది ఛ్, 

పరినిర్వాణ, 

విమయము. మొట్టమొదటి నిరాణాములందు స్తూ పాధిష్టితీమ ము యొక్క 

ఛత్ర మే యుం డెసిన్సి కాని (క్రృమక్కనుముగా నీఛత్క సంఖ్య పె 

నది (చూడుడు పటము 3). పెరిణి పెరియ కుదకో సంఖ్యాకీత 
మయి ఛత్కసయమాహ 'మేర్పడ్కి యది బీనా నేపాళ దేశయులభోవశ్కె 

చిట్టదివరకు కను 

ముగా భత త్రసయూహ నిన్యాసము పొడు గయిన నూచ్యాళ్ళకిని 

స్తూ పమునకు దీరి సకల కారమును కొలీిగెంచినది, 

( Spiral appearance ) పొందా, స్తూప మొక గోపురము 

( Tower )కలె చేర్పడి నది. ఈస్తూపముమోంద 0౦డుకాన్కి యా(డు 

కాని, అయిదుకానిి తోమిదికాని, పముయూా(డుకాని ఛ్మ తృయు లుండ 

వచ్చును. అండోప 

ములను నూదించును. 

నొకొ్క_క్క_ విషయమునకు సంకేత మయినది, 

రిస్టిత మయిన “హరిక” విభాగములు విశ్వవి భాగ 

 ఈవనిధయమన స్తూపమునందలి పృతి భాగము 

స్తూప మంతయు. 

గలసి మేరుపర్వత న ప్ మయినది, 

జకచేదిక ( ‘Drum Ys డానిమో(ద అర్గగోభొ కారము అండము 

(Hemispherical dome అ అండముప న Bs (Pavi- 

lion}, . డానిపయిని, నిర్హాణము నంతీను ఆవరీంచు దండసహీత 

చ్చ త్రము క లసినని రాణ మును స్తూప ముందుకు, ఈనిరాణయునకోు చుట్టు 

నొకటి కాని రెండు కాని ప్రాకారము (Railings) 'లుండును, లో 
అండ్క హరి కలకు మధ్య నుండు భాగమునకు గళ వ మని చేరు, 

అమరావతి : మ్ల ద&ీ ఇపి*ంరూదేశయనందలి పురాత _క్ల్వఖినన 

పరిశోధనలవలన .టయలుపడిన బౌద్ధనిర్భ ణావ శేన యులను పరిశీలించిన 

శాస్త్రజ్ఞులు చని, చెప్పిన tn మిత రస్థలయులయందలి వాని 

యన్నిటికం శెను . అమరావతీన్తూపమునందు పరిఛ్రార్ల తను ' చెందిన 

దని. చెప్పుదురు. Megs స్తూపమునలననా ? లేక. 
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మలి యితర కారణములవల్ల నా యను వినయము విచాకరంపవలని 

యున్నది. ఆనురావతియందలి బాద్ధనిర్భాణా వ కేవ ములలో కడ్సు 
పురాతన మయినవి అథోక-ద శోవర్తి కాలమునకు పూర్వపు వనుటక్షు 
తేగినయాధార ములు లేవు ; hein నవి యతకోోకునికాలమునా (టివి 
కాని అతని కించుక తకువాతివి కాని ఆయి యమయుండవచ్చును. కడు 
పురాతనములమిన వన(బకు నీని రాణ ములమోంద' గానవచ్చు కొన్ని 
శాసనములు మార్యలీపిరీతి క యున్న వగుటచేత అవి యశ్లో 
కునినాంటివే యని చెర్పుట యుక్షము, ఈస సందర్భమున అశోకుండు 
౮౦ ఎం౦౦౦ ల సూపములను గట్టించె ననుపూరో్వ్వ కృ కప సృతీతి స 

దగినది, 

సృరెంప6 

AD స్వశకము శెండవళళాటి యందు మాధ్యమికవాదేమున 
వ్యాసిం erg సూప న! డగు నాగాద్దునాచార్యుం డీన్తూష “ము 
చుట్టును గొప్ప ప్రా కారమును గట్టించె నని తరాచాథు6 డను తిజెత్తు 
చరి శ్ర ,కారుండు వెప్పుటచేత ప్రాయికముగ అతోకం డివట సావి 
చినబుద్ధుని - అనాస ఈస్థలమున కంతటి పా న కు 
మహత్త ఏముళు గలీ?న వనుట సమంజసము, అమ రావతీన్తూపశాసనము 

గొన్ని యీస్తూపము వైత్యకపంథవారి దని చెప్పుటచేత 
అ కోకుని వేత మక. ప (వృచారము గావనింప మహిపువుండలమునకు6 బంధం 
బడిన మహాబేవభిక వే తచ్చక్కృవర్తి ర. వో గ్రా త్సెహమున రాతల 
నిచట చై శ్యగర్భిత్ ము గావించి చెత్యేవాదమును స్థాపించి యా 
స్థలమును దన మత పృచార మునకు ప ర్రుశానాన ఘగ( 

స్ట్శి (చును. 

నవరక్నతబుద్దుని శారీరకభాతువు నిచ్చట స్థాపించుటచేత శే 

లందు6 

వే? సికొనినట్లు 

బేటువేు'సంప్ర, దాయములకం జెందినబౌద్దు లీచట నివాసము లేర్చ 
అుదుకొనియుందురు, గుంటూరుజిల్లా శేపల్లి 'తాలూో కాయందలి భట్టి 
ప్రోలునందును, పల్నా డుతాలూకాయందలి నాగార్జునుని కొండ 
యందునుగూడ నిట్టి శారీరక ధాతువు లే కానవచ్చినవి,. వఫూర్వకాల 

మున విజయఫురి అను శేరుగలీ ఇక్వాకున్ఫ పాలుకకు రాజధాని 
 యయ్యి ప్రస్తుత కాల మున నా గార్డునునికాండ అను పేరం బరయస చోట 
(తృువ్వంగా ఇకకీవల పెక్కు _వైత్యములు, విపోరములు, మండపము 

బయలుపడినవి. అచ్చట దొరకినశా సనములను బక్తి చూడంగా న 
నృపః తులకాలమున నిది బౌద్ధమత మునకు, ban: మహోసాం ఘీకవాద 

మునకు, ఆమరావతి యెటో అస్తే 

తెలియుచున్నది. 

'ప్రధానస్థానముగ నుండినట్లు 

కృ ష్టానదీచీరయున, un సమీప మునే 

యున్న యీనా గాడ్డునుని కొండకువాడ అంతటి పా ప్రాముఖ్యము కలుగుట 

కచ్చటంయాడ ౩ బుద్దునిశారీరకధాకు వుండుటయ్ కారణము కావచ్చును. 

అచ్చటిన్తూపములకా' నొక చానిభోే నొకయెమయుకముక్క. ద్ 'రకినదిం 

అది బుద్దుని దని తీరానించి సారా థ్ నందు నూతనముగా స్థాపించిన 

వాన న దానిని భదృపజిచి _చౌద్ధులు పూజించు 
చున్నారు. బక్కకృష్ణానదీతీరమనందలిపరిమిత ప్ర దేశమున నే ఇట్లు 
మూా౭డు కారీరకథాతువులు కోనవచ్చుచుండుట చేశ బుద్ధుని శారీరక 
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ధాతువులను ౮౦౦౦ల తునుకలు చేసి దేశమునం దెల్లెశల రరీ౦ ౦౦౪ 

న్రూపములను అశోకు(డు కట్టించె ననుగాథ  విశ్యాసార్ష ముగం 

దోచు చున్నది. క్రీస్తుశకము మూండవశ తాబ్దికి పూర్వము కాంచీ 

నగరము ప్రాధాన్యమును వహింపకమునుపే అమరావతి దశీణాపశ 

మున కంతకును గొప్పవిద్యాస్థా నముగను, లాదనుత న ప్రధాన వెథ ముగను 

విఖ్యాతిని చెందియుం డే శ చెప్పుట టి మ 

. గ్రామనామము : క్క. అవటానికి లే కంపని ప్రాచీన 

శాసనములనుబట్లి ఈ గ్రామమునకు పూర్వము ధాన్యకటకము ధంన 

కోటక్క ధంనకడక ) అసయ్ పేరు, క్రీస్తుశకము పదుయా(డవ శతాబ్టి 
వబికు' నీ పేరే వ్యవహార మునం దుండెను. తరువాత నిది ధరణికోటగా 

నూటినది, శ్రీః కళ. ౧౧౮౨ నా:టి యొకశాసనమున, 

“అనీ శ్రిధాన్యకటకం పురం సురపురా త్పరక్, 
= య త్ర మశేళ్వరశ్శంభు రమరేక్వర పూజితః 

బుద్ధో దేవస్య సాన్నిధ్యాత్. యత్ర, ధా త్రోపష్రాజతః, 

చే చైక్య మత్యున్నత౦ యత్ర, నానాచిత్రసుచిత్కితమ్, 9 

అని యుండుటచేత నప్పటికికూడ ఇడి ధాన్యకటక మనియే సు సుప్రసిద్ధ సిద 

మయియుం డే నని, ఇక్కడ బుద్ధుని పూజయుు అమశేశ్వరు? డను పేర్ 

_ శివునిపూజ యుంంగసహాడ నుండె నని మతసహనము బాగు నుండుటచేత 

నిచ్చటివై త్య మప్పటి కింకను శోభించుచుం డె నని స్పష్ట మసచున్నది, 
దీనినిబట్టి చూడగా ఈనగరమున కమరావతి యనుపే రమరేశ్వరుని 

బట్టి యెప్పుడో శ్రీః ఫ, ౧౧౮౨ తరువాత వచ్చిన దని నిశ్చయింప 

వచ్చును. పదుమూండవక తొ బిలో (గూడ నిచ్చట బుదపూజ జరగ 

చుండె నని శాసనములు తెలుపుచున్న వి, ఎట్లు మాటిీనద్యో ఎప్పుడు 

మాటీనదో కాని ధాన్యకటక మనుపేరు తరువాత ధరణికోట యెనది, 

ఈ పేరు శ్రీః శ, ౧౪౦౯ చాటి శాసనమునం గనంబకును, ఇప్పుడు 

వ్యవహార మునం దువ్న ధరణికోట, అమరావతి యను పేరులు పూర్వ 

మొక్క-_నగరమునశే వర్తి ంచుచుండేను కాని పృస్తుతేకాలమున అనగర | 

మున్న త్ర, దేశమునందలి _పడుమటిభాగమునకు. ధరణికోట యిని 

స్తూప మున్న భాగమున కవురావతి యని వ ర్ం చుచు, ఫూర్వప్రపట్టణ 

మిప్పుడు శంను వేటు వేణు ay మములుగ విడిపోయినది, అయినను, 

ఈ శెండు, త్రో ఉల సుతు న్తూపాదులకు క్ బౌద 

నిర్భాణాన శేసములు దోరకుట కలదు, 

కేశ, ప శ్ర ప్రఖ్యాతినిబట్టి పార్నాథ్, బుద్ధగయలయం దిప్పటికిన 

దోనన్తూపములు చెలయుచున్న శ్రే, జెనుక నీ యమరావతీ క్షేత్ర, ము 

స్ల్ల నవి. ఈకారణమున అమరావతియందలి 

మహామైత్య మను పేరు కలిగినది, అమరావతియందు చెలసిన యాదాన 

న్తూప ములలో ఉఒజకచానివేదక ౧౧ అడుగుల వ్యాసము. గలిగి వైళ్య 

శ్రిత మయినశిలాఫలకములతో శోభించుచుం డెను, ఈ మహావైత్య | 
యును toa గొని ఈశిలాఫలకములను. తాళ ఇటి ట్ వెత్య 

ఇచట వేటు చేటు చౌద్ధమతసం 

స్టవిర శాఖియందలీి యొకసం ప 

 ఉంగవంకేజాలు పెట్టినహింసలవలన నిది ఫ్రీణంచినద 

ప్రా ముఖ్య మును వహీంచిరి. 

యందు వీరు బుద్ధనూ క్త ములకు క్రొ క్రొత్త భామ్యములు రచించి 'వోనినీ 

6 విధాషా నామాంకీతములు కావించిరి. 

అమరావతీస్తూపము 
శిలాఫలకములలో తో" మిది మద్రాసు yes మ్యారీజియము 

నందు భదృ ద కజతటుతను. . 

ఈ క్షేత్రము విద్యాసానముగను గొప్ప యా త్రాస్టలముగను 

క బోద్ధు లనేకు లిచటికి వచ్చుచుండిరి. వారు నివసించు 
నిమిత్త మిచట pee లనేక ములు "నెలకొల్పంబడినవి, 

పృదాయము లకును, శాఖలకును చెందిన 

| బౌద్దభి క్షువులు నివసీంచుటకు ' వేటు వేఖుళాఖల వాగి సంఘా రామములు 

 జెలసినవి, 

నటును 
య 

శాసనములను బ3శీలించినవో6 'బెలీయంగలదు. 

వేటు వేబుళాఖలకో ఉండినను ల్రీచటికి వచ్చుచుండి 

ఇచట నివసించుచుండినట్టును అమరావతీన్తూపమునందలీ 

అందువలన ఆయా 

బౌద్ధమక శాఖలనుగుజీంచి తెలిసికొనుట యు కము, 

అ serps *— శాక్యముని బుదుని పరినిర్వాణ 

కొలముననుండియేే ఆత డున్న తో ద్దేశములతో చేర్పచిచినసంఘమున 

అభీ ప్రా పాయ భేదములు కలీగి పస 'లేర్చడినదె, వై శాలీయందు సమావేశ 

మయిన * సంగీతి* యందు ఈ యభి ప్రాయ భేదములు చాల ప్రున్ఫుట 

మయి చొదసంఘము వహాసవిరు లని, alts లని రెండుపక్ష 

ములుగ విడిపోయినది.. సహ్య ఏరు అఆశ్యానుభవముగల వృద్దులశే 

ప్రాముఖ్యము నొసంగును, మహాసవిరులు ననన, వృస్థాచార, 

ధర్మ ములకును, నె తికళివణమునకును ప్రాధాన్య మిచ్చెదరు. ఈ 

యాచారధర, ముల్మప, ప,కారము నడచుకొనుట చాల. గప మయినందున 

' యువజనుల a నచ్చక వారు స్థవిరవా వాదమును తిరస్కరించి వ్యతి 

శేక వాదము సల్ఫ్సీరి. వికు మేహాస్థవిరులవలె( గాక వేదాంతవినయము 

లకును, లో కోప కారక వినయములక్రును ప్రాముఖ్యము నిచ్చి రి. మహా 

ప్రదాయమునకు  విభజ్యవాద "మని 

చేరు, మొర్యవంశజు( డయినయళోక చక, వర్చి బౌద్ధమతళాఖ లన్ని 

(| సమానముగ నాదరించినను ఆతని క్స్త సంప్ర చాయమోం దాదరమును, 

ఆచ శ్ వ రి యాదరమున నిది కొంతకాలము .. ప్రీతియు నెక్క్కువ. . 

వ ల్రీనది కాని తరువాత ఖ్ కాదరము త పుష్యమి తుడు వె మొద. 

సం ప 
"= 

' చాయముసకు చెందినవారు. పిదప దక్షేణ దేశమునకు పొట్లిపోయి 

తుదకు" సింహళమున కరిగి యచ్చట తేల' చొంచుకొనిరీ.. “యువజన 

ధి | లయిన మహాసాం ఘేకులయు బేళేయు లున్న తము లయిన వగుట చేరను, 

వా రత్యంతోశృాహపరతతో తమసం ప్రృదాయధర ములను ప,చా 
UJ 

pa చేయుట చేతను, యుక్తి పఠు లగుటచేతను వాొరిసం పు, చాయ ము. 

. జనసమ్మ త మయి అతి ఫ్ర కాలమున చేశమున చానగగ, వ్యాపించినది, 
“నందును ప్రధానవై త్యముపొరుగున . 'ఇుకు_ కానచై క్యమలు విల | 

చ్ర,ధానవై చై త్యమునకు 

స గ ఘేకులు bls కొత్త గా వచ్చినవి దేశీయులయిన 

యవన్క గక పహావ్క సషాణాదులతో స్నేహము కలిపి వారీ పాపపు ఫు 
యూ 

వారు ముఖ్యముగా కనిమ్ముని కాలమున చాల 

_కనిష్కునీకాలమున జరగిన * సంగీతి * 

సం పొదించుకొ నిరి, 
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అనురావతీస్తూవము 

గిన ల్ సంగీతి 0 ల్రాశ్  ఛేరవాదులు (స్థవిర వాదులు) అల్ప సంఖ్యాకులు? 

_ నుండిరి, 

రొక్క_రును ఆసంగీతియందుం గాన(బడరైరి. మజియొకవి శేషు మే 

మన, మొదటిప ర్య్యాయ. మోసంగీతియం జే | మహాయాన మను బేటొక 
_ సంప్రృ్కడాయమునక 6 జెందినయు ఆ సృహాశీలురు . కానవచ్చిరి. 

_ యోోసంగీతిలో దిరిసంఖ్య చాల తక్కు వగ నుండుటవల్ల అక్క_డ 

వీరు లక్కలోనికి రాశ 8. నాగార్జు నాచార్యులవారీ నాయకత్వ 

మునన్కు ఆయనశి ష్య్యు6 డయిన ఆర్య టేవునినాయకత్వమునను ఎప్పుడో 
క్రీస్తుశకను రెండవశత్తాబ్టి తరువాతను గాని వీరికి పేరు పృతివ్ధలును, 
ప్రా ముఖ్య యును రా లేదు, నా గార్జునాచార్యుండును, ఆర్య దేవుండును 

బొద్ధతర్క్హమున ఈ కూన్యవాది మని ేరుపడినయొకనొప్ప తత్త్వ 

వాదమునక్రు పట్టు ౬గొమలు. కాని యావాదము _జనాదరపాత్రృము 

కా లేదు. అతికీశ్రు wen నాగార్జునాచార్యులవారి Fad 

తరములకు( కాన మెలే రయనాభు( డను పేరుగల ప్ స 

చార్యుండు 6 కూన్యవా ల్లీ 6 విజ్ఞాన మను తత్త వి శేవముసు 

జేర్చి విజ్హునవాదమును స్ట బంచేను, ఈవిజ్ఞానవాదమునకే తరువాతి. 

కాలమున PRS. OO చేశ కై! బౌద్ధవాబ్మె యమును 

బటి చూడంగా విజానవాదులకు, శూన్య వాదులకును పెక్కు_శ తాబ్బుల 
లు = 

కాలము విపాదము 

' లంబకు6 డయిన సామాన్యకూనవుం డీవిజ్ఞాన వాదయుతో లహాడ సంక ప్ర 

పాందలేదు,. అందువలన క్రీ స్తుళశకము ఎనిమిదవశే తాబ్దియందు విజాన. 

వాదమునకు బౌద్ధులు వుతేయుక తత్త త్రప్వవిశేనమును జేర్చిరి ఈ 

నూతనసంప్రచాయేము నకు 6 మహో సుఖివాద ” మని పేరు. ఇట్లు బులు 

మొదట కనిపట్లిన ప్రాథమిక కని ర్యాణ పంథకుం విదప క్రమముగా 

మూడు త త్త్వని"శేనములు చేరి యది ని చెప్పిన హాన్యి, 

6 పకన ఏ, ఈ మహో సుఖివాదము లుగ పరిణమించినది. 

ప టు నాలుగు సం ప్రృదాయములు కలవు, 

అవి యే వన, (౧) వె ఫొషిక్క (౨) సౌశత్రా ్రౌా,ంతిక్క (3) యోగాచార, 

(6 మాధ్యమిక ములు. ఈనాలుససం ప్ర దాయములు లును శ్రావక్క 

ప్రల్యేక, మహాయానము లనుమూండుపంథలలో అంతర్గత వ నుయి 

యున్నవి, శ్రావకం eh నన 3! 6క-నయాన ) మని పేరు, 

వై భాషకసం ప్రదాయమ శ్రా, శ్రానక ప, క్యేకయానములను వివరిం చును, 

మహాయానము శెండువిధములు: (౧) 3) పొరమితనయము, (౨) మంద్ర, 

నయము, యాగాచారము కాన్ని సౌ శ్రాంతికము. కాని. నాగ్యే 

మికము కాని పారమితనయమును వినరించును; కొని ము al 

మయోగాచారములే మంత తనయమును వివరించును, ane శూన్య 

విజ్ఞానవాదములు వివఏం ర 

మహాయాన మునకును.  హీనయానమునకున్సు లక్ష్యు మలో 
గొంత “భేదము కలదు. అది యే దన, కీనయానవాది కొంతవణకు. 

ము. అతల శేవలము కల. త్రజుక్నిం 

మహాస ప స్టవిరశాఖక చెందిన విభజ్యవాద'సం పృదాయమువా 

కాని 

| మునకు ప 

జరగుచుండినట్లు తెలియుచున్నది, బౌద్ధధర్తావ i 

౨౯౧ 

చును. మహాయానవాది యట్లు కాదు. విశ్వప్రేమ యితని యాదర్శ ము, 

మనుష్యుల నెల్లర నుద్ధరించుట కిరండు ప పృయత్నించును. 

పీనయానవాదిమతేమున బుద్దుడు. ధర్మప వృవర్తకండు, 

అందువల్ల అతే(డు ధర్మ పృన ర్రకుండయిన వత ల. బౌద్ద 

శ్రీరత్న ములను బుద్ధ భర్య సంఘ కృమమున కేఐనయానవాదె 

పూజించును అనంగా, మొదట నాతండు ప్రూజించునది ధర్మ ప్రవ ర్త 

కుని, రెండవది ధర్మమును మూ(డనది సంఘమును. పు... మత 

మిది కాదు. ఆక నియు దేశమున బుద్గు(డు కాళ్వతుండు. ఆతడు మార 

చాధితులె న ప్రజలదుఃఖమును నీవారింపందేయుట కష ప్పుడప్పుడు 

భూమియం దడవతరించుచుండును ( బౌ 'ద్ధులకు మారుం డనంగా కలిఫురు 

షునివంటి వాడు. మహాయానవాది బొద్ధ్ద త్రిరత్నమలను ధర్మ న్ బుద్ధ 

సంఘ్మక్కో మమున పూదించి, మొట్ట మొదట ధర్మ మునక్కు నటుపిదప 

ధర్మప్ర్యనర్హకుం డగు బుద్దునికీ ని ప్రాధాన్య మి చ్చును, ఈర, మునే 

యనా “ప్రజ్ఞ యని పేరు పెట్టి, అది శాశ్వత మనియు 

Fs: సాధింపవలసిన పరమపురుహెర్థ మనియు, బుద్దుడు 

రకా ప భుఖ ఒక సాధన మనియు. జెప అను, "ర 

ప్రక 5 యని చే రిడినకు యతడు బుర్గునికి పాయ మని 

పేరు పెమెను, 

అల 

' మహాసుఖవాదముననుండి తరువాతికాలమున వ్యజృయాన మనీ 

ఛేరొందిన యుకనూతనసంభ యేర్పడినది. ఈపంథ బహువిధభావము 

లకు లమ్యేముగ పెక్కు_రక ముల నిగ్భహాములను సృష్టించినది. ఈమ 

హాసుఖవాదములో మహాసుఖ మనంుడు లక్ష్యుయును కరుకాస్వ 

రూపమయిన శకి సాహాయ్యము లేనిదే పొందయజాలరు, 

- మాధ్యమికులమతేమున శూన్య మనంగా అభావముకాదు, అయితే 

వారు చానిని ఒక అతీత స్థితియె (Transcendental stage ) కాని 

నాశము (Annibilation) మ్మాత్స తము కాదందురు, కాని యది స సతో 

( Existant ), అసతో Brads ) లేడా యీాశంటిసమ 

'వాయమో (Combination, లేదా యీశెంటినిర"సవెోా (Ne- 

క్రజ6100) నియాపీంప శక్యముకానిది, * శూన్యము ను సరిగా అర్థము 

చేసికానుటవలనచే తరువాతికాలమున బౌద్ధులలి గృహశిల్బము ప నీలి 

ది. స్వస్ర్రీశే క్తి క్రియు క్ర దేవతొత కముయిన వృజయానము కూన్య్క 

జై వ జ్రియానమున దేవతావి గవ 

గ వాములు అనేకములు, వెలసి వానికి ఫూజు 

కరుళకా బై దై సధీభావమలపరిణామ మే, 

ములూ, న్ధ క్ విగ 

యేర్సడినది, 

(UU 

పూర్వోక్త కపంఛలవారి కందజికును అమరావతియందు మహో 

చెత్య శ్ర, సమీ పమున సంఘారామము లెనేకములం వెలసినవి. 

ఈ,ప ప్రక్క_పుటయందు వేసిన బౌద్ధమత'సం ప్రృదాయవృతుమువలన 

వాద్ధధర్మ మెన్ని విధములుగ విడిపోయినదియు డెలి యగలదు, 
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బుదథరి ము 

సరో మహాసాంఘీకులు 

MN స్యా. 
స 1 3 ఖ్ 5 చెత్యకులు ప్రజ్ఞ _ప్రీవాదులు 

(ఆంధకలు lk: 
క్యు ఫ్రా" చవ ais రాజగిరికులు యు 

| es 

మహాయానపంథవారు 

ముదర ము మనోస్థవిరవాద మని, 

శండుతెజన లయినది, మరల మజహోసాం ఘీక వాదము వైత్యవాద మని 
ప్రకెపీ పివాద మని రెండు ముఖ్యవి భాగము లయినది, అందు వ 

వాదము విశేషముగా అంధకులదె (ఆంధ్రుులది, ఈచె వె ల్యే వాదము 

చి వై పుల్య మని, పూర్వనై ల మన్కి అపర (అవరు) శై గాల మన్ని ర"జగిరిక 

మని, నీద్ధార్థక మని అయిదుసం ప్రృదాయములుగ విడిపోయి, కొంత 

శాలమునకు6 బిదప నాగార్జునాచార్య, ఆర్య దేవ, అసం గాదుల 
నాయకత్వమున మహాయానముగాం బరిణమిం చినది. ఈసంపృదాయ 

ములవా రందటును ధాన్యకటకమును దమ ప నాం నా గావించు 

కొని యచట వేజబునేజు సంఘారానుములలో నివ సించుచుండి రి, 

మహాయాన పమూవలం బకలకువ లెచే, ధాన్యకటకము. మహాజాద్ధ కే త్ర 
మగుటచేతీ, హేనయానపక్షమువారికి (గాడ నక్కు_డ సాన మూండినట్టు 

అమ రావతీనూప శిల్బములను బట్టియు, యుంవా౬& “చాంగ్ వా ర్రాసియుంచిన 

వృత్తైంళములనుబట్టియు తెలియుచున్నది. . 

అమశావతీన్తూప శాసనములను బట్టి యిచ్చటి ప్ర ప,ధానచె చైత్యము 
చె త్యకనికాయముయొక బుద్ధమహాోమై త్య మని కలియ చున్నది, 
అమరావతీన్తూపశిల్చచి త, త్యములను బరీశీలించినచో, 

కడపటిపద[ణామమున6 గన్బట్టూ అవలోకి లేళశ్వరుండు, తారు మంజు 

మొదలగు ప్రధాన దేవతావి గృహము లీచట( గానరావు. 
శ్రీ 

. అందువల్ల 

పరికాాను ముమా 

బు న వరీ లిన దనుట కవ'కాళశము కనబడదు, 

సాపిత మయినదో తెలియదు కాని యిచటిశిల్బచి తృ త ములలో అండో 

పరితలమున కలంకారభూత ములయినవికా న్ని అ వానిపనివానితేనమును, 

_ ఇశర లక్షణములను. ననుసరించి చూచినయెడల - కీ,స ర్రైమళార్యవు నెండు 

కాలా అ 

. వచ్చును. మొదట నొక తెర మళ్లి పోసి చానిని వమిసకట్టి, 

మరల నొకకీటుమట్టి పోసి మగల ' దిమ్తిసకొట్టి యిస్తే కీట్టుకీటు? పోసిన 

మట్టితో న్తూపాకృతి 'తేల్చెదరు. స తేల్చినమట్టైన్తూపము చుట్టును 
చని. ఇటికలను శే 

| న్యాగమ్మున వట్టి మట్టితో గట్రిగ నుండి 

_ములతో, ( నప్పలు కా 

' మట్రైపోసి తేల్చి నిరి ంచియుండనియెడల శతాబ్లులు కడ చుకొల6దియు 

అండము. విరూపము చెందుటయేకాక అంతటియెత్తుగ న్తూపమును మహాసాం ఘీక వాద మని | 

హర్తికయును, | 

తెలియరావు. న ఆ ఎన్నిఛత్ర ము లుండినవో మనకు 

"తెలియదు కాని 

ప్రాకారము కలదు. (చూడుడు అమశావతీ స్తూప ము, 

రకరక ములుగ నుండును; 

మరావతీ స్తూప 

~~ న్తూపొధిష్టానము ( Base of the stupa y రమారమీ ౧౨౮ 

_అడుగులవ్యాసముకలదె. అండము" (Domey ఎత్తు, తొంబదెయడు 

గులకం లు6 * 'బెని కలదు, మొ త్రము స్తూప పమంతటియెత్తు రమారమి 

నూజు అడుగులకం కె ెంగానుండంను. జ్ఞూయ్య చేటులో భల చిన్న 

న్తూపమునే లమ్యు ముగ దీని స్పిర్రాన్ని. ఈమవోచె వైత్యమును నిర ంచియుంచడ 

విదప 

జేర్చి యతికెదగు. అటువెనుక నీ యిటికలమో(ద 

చిత కోభితములయిన పాలరాల నతికించెవరు, ఈరీతిని న్తూప మంత 

పైకిమ్మాత్సృయు శిలాఫలక 

న్తూపరూపము " నిటు కీటుకీటుగ 
, య య య 

శిలాఫలకములను ఎత్తునకుం గొనిపోవుటకునుగూడ 
వీ లుం డెడిది కాదు, ఒక్క_నీటిచుక్క్యినను లోపలికి. దూటినంతేకట్లు 

చె దిట్టముగ, నుండులాన శిలాఫలకముల నొండొంటితో చక్క్సలనిపద్ధతిని 
పోపరితలమున నతికించి నారు. - అండము పెని గళమును, దొనిపయిని 

చెని ఛత్ర, తము నుండినవి కాని వీనిషరిమాణములు 

ప్ర్తాయిక ముగ మాం. డుండి యుండవచ్చును ; 

ఎందువల్ల నన6గాం, శయన న్రూపమును నిర ౦పవలె ననిన మూండు 

ఛ్ తము లుండవ లెను. 'అమరావతియందలి par నిట్టి. సనాతన 

సంప్రదాయము ననుసరించి" కట్టినట్టు చెప్పుదురు. ఈ స్తూపము చుట్టు 

న్లాగార్టునాచార్యులవారు కట్టించినదని చెప్పయిడు నొకచి త్ర త్ర మయశిలా 

brasil ళో). 

.... అండముదిసవభాగ మునకు వేదిక యని "పీరు, ఈచవేదికయుపరితీ 
లమును గప్పియూండు శిలాఫలకములలో' చాల వానిమింద వై త్యచిత్ర, 

ములగ వెక్కియుండుటచేత్త ఈన్తూపమునుగుణించి యిదివజులో వ్రాసి 
మహాయానము | 

నర-చయిలే లు ప్నికి చై త్యశిలాఫలక ము లని పీరిడినారు. వలో 

' మానముగ నుండినదినములయందలి అమరావశతీవే వై త్యాక్ళతినే ప్రా 'పాయిక 

ముగ నీవె చై త్యశిలాఫలకములమింద = వెక్కి యుండుట చాల అద్భస్థ ము 
శ్రీస్తుశకము నాలుగవ యైదవళతాబ్బులవజకు ' మహాయానము పొందిన wa, wo జ కదా! ఏల యన, కాలముయొకో_ ' రాటుపోటులవలన విధ్వంసము 

యము త్రో నూ fh లో జ య య. చిత మళ ' చెందిన అమరావతీస్తూపముయొక్క_ సరియైన స్వరూపమును ' బెలీసీ 
ని ము ఇ - చున్నది. ఇచటి శిల్బములను బరిశీలించిన a నష పుకును ' కొనుటకు మన కిపు డీవె చె త్యశిలాఫలకములే గతియగుదున్నవి. . ఇట్టి 

sel వై త్యశిలా ఫలక ములలో నుత్తమమయిన ద్లొకటి మద్రాసు చిత వస్తు 
మహో వైత్యము ఈ మహా చై చ్రైత్యము సరిగా చెప్ప డిచట 

) ఆద 
(పృదర్శనకాల( Museum )యం దున్నది,. ఇట్లికిలా ఫలకములనురదను 

వీనిమందము అడుగు రెండంసళములు 

మొదలు అడుగు - నాలుగంగ్లుళములవణుకు నుండును, చేదికయెత్తు 

ఆజడుగులు; కావున డానినీ ' గప్పియుండు శీలాఫలకములయెత్తును 

అంతే” ముండును, నాల్గుగుదిక్కులందును ఈవేదిక ,ప ట్రై alt ల 
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చెదురుగా నరుగువ లె ముందజీ కుండునట్లు తీర్చంబడినది. ప్ర 

మునకు శెదురుగా ఈ ముందికి వచ్చిన భాగములమో(ద వై క _స్టంభ 
ముల చొప్పున 'నాలుగుదిక్కు_లందును గలసి యిరువది 'ప్టంభము లుండును. 

వీనికి క ఆయకకంభములు 0 (ఆర్యకక ంభములు - మ్ .పూజనీయ స్తంభములు) 

పేత్ర, స్తం భాధిస్టిత భాగములతోో (గలసి చేదికచుట్టుకొలత A9౨౧ 
అడుసలు ; ఆభాగములను _మినహాోయించినచ్చో,. దానిచుట్టుకొలత 
రో౭ం అడుగులు, ఇంత లెక్కయు నది Seen MG, త్ 'ములత్రో 
కోభిల్లు చుండును, 

జ్రశక్యాల | 

ఆలంకరించువారు, రొత్రులయందు దీనిని హాచినయేడం 2 “నిది 

మునకు 4 దీపాలదిన్న ? యిని 

డే ..యుంకొక 

యమరావతీన్తూపష మునుగుణించి యిదివజలో చౌ గ సపండికురుకొందజు 
వ్యవహరించియు న్నారు, కాని... యిటీవలి. కళల ననుసరించి | 
చూడంగా _ నీవ్యవహారము త్ర ప్పని శేస్పవలసియాన్న ది, అం తేక్షాక్ల, 
ఫొద్ధవాస్తుక శయందు ఏన్తూప మునక్రుశ్లు. ' రెండుప్రా కారములు .'కాన్ల 
కావు. 'ఈకారణము ననుసరించిహాడ , క లోపలి వ హా కార ? మనువ్యవ 
హారము తప్పనియు, లోపలి ప్రాకార మును వ్యవహారము కేవలము .జేది | 
క్ల న aes వైళ్యశలాశహోవాడ వ రించు. ననియు తేలినది. 

ఇెలుపలిప్రా కారము : వలా ఈ 'స్తూతప్రాశారమనకు.. రెండున 
నాళ నందమీయన శిల్పచిత్ర, త ముల్లు కోలవు, సో ప్రాకారశేఖ చాల 
See 'ఇందలీ శిలా ఫలకములమో(ద చిక్కి నిల్పచిత్ర త,ములు కొలంది 
మొనను, అవి ఆశ్చర్యమూను కొలు ఫుచు, “మసోవార ములుగ ఉన్నవి, ఈ 
కారణములవలన ఈన్తూప ముపెలుపలి' ప్రాకారమునకు దీటువచ్చు నది 

nD 
డ్రి శ హిందూ దేశమున మజియెచ్చటను.. శానరా దని పరిశోధకపండితుల ' యదివజకే తెలుప(బకినది, అది నాలుసవై ఫులందు నడిమిభాగమున న (కుల, ప్రాకారశేఖాచిత్ర ములు, ఫటమ్ము ఎట్టు | 

ఫే ఇ నొద్ధకే త్ర as ప్రాకారములవల్తెచే యో 
స్తూప ప్రాకారముకూడ = " కాన్టలయందు సం ప్ర దాయనిద్ధమగ్య. వచ్చు 

రుండినపద్గతి చే యనుసరించి "సరి ంపయకినద్ది, అది యెట్లనిన, సాధార | 
' ఒకొక్క ముడ్యుప్రునందు ణముగ నట్టి ప్రాకార శేఖానిర్దాణములయందు శిల్లాఘుయనిర్థాణముల్ల 

యందు కాసెవాం డృవలంబించుప 5 కాక్క చారున్వతనిర్యాణమల 
యందు వర్ధకు రవం ళకవ 8 ననుసరించుట వాడుకగ( గన్పట్టును.. 
వెలుపలీవై pe నుండి చూచినచో ప్రాకారము సేతు రమాఠమి' పదు. 

| కొన్ని _ ' శిలా ఫల్సకములను ఈయధిషానమునకు 

త్ర 0 సూ పము. 

మూ౭డడుగులు ) లోపల నూప పమునక్రు నీ ప్రాకారము నకును నడుమ 
నుండు , 

నచ, Sree పదియడుగులు మా త్ర త్, మే, చుట్టు నీ ప్రాకారము 

ప్రదక్నీణమోర్షము. ఎత్తుచేయంబకుటచేర లోప లనుండి చూచి 

నిలువు రాతి స ంభమేలతోను, శంచేసి స్థంథములకు న. వానిలో 
అడ్డము గాం జొనిపి ::కలీపిన మూంజేసి రాతి అడ్డుకములతో ను చేర డ్ 

నది నిలువురాతి _స్థంభములలోే ప (సృతిదా నికి చెడపె పెడ సు తో"లలు 
కొట్ట అడ్డుకమ్యల చివరలు ససులసతీర్ని వానిని :స్టంభప్రతొలలయందుC 

న దూర్చి ae శాసనములం దీ _నిలువురాతి _స్టంభములు ర్వ 
వేదిక నంటి ముం దువోట' అండముచుట్టుకొలత క పష “అశు పటము. లనియుూ అడ్డుకమ్యులు' 'నూచులనియు = పీర్కొనంబడినవి, నిలువు 

గులు, హరి ర్మికవజకుల గల అండోపకితల మంతయు రకరకములయిన 
సుందర ములగు శిల్పచి తే ములతోో నలరారుచుండ్లును. 'వూర్తి మామావా 
సోత్సవములకును, ఇతర 'చాద్దోత్సవములక్రును ఈచె వైత్యకును ప్రో పోయి | 
కముగ జెంచాలతోను పువృతోరణములతోను, . దీపసహ్యఫ నువ 

తొలలోల :దూర్సి బిగింపయబడి నవి, ఈ రాతిదూలములతో కీర్చడిన దీపాలతిన్నె వలె కన్చడుచుప జెడి ప ఇందువల్ల జే: కావచ్చు. నీన్తూప ముదురు 'డోర్డ న "పెన్సి ఉర్తీవము (తలపాగ )వలె నుండుట 
"పేరువచ్చినది... వేదికను గప్పియుండు వలన నది ఉప్తీవ మన్ని" శాసనములందు శే నుర్కొా-నయడినదె. _ఈదూలము 

చె చె త్యేశిలాఫలక్షము. లొక ప్రాకారమునకు. “సంబంధించిన వనియు, ఇక) | 
చెద్ద ప్రాశౌర ముండి యుండవ'లె నని యాూూహ్వించ్చి 

యది. వెలుపలి ప్రాకార మనియు, నిదిల్లప లీప్రాకార మనియు ...ఈ | 

రాతి స్పంభ. మొకొ_క్కటి త్రో మిదడుగుల 'యొకయంగుళ : మెత్తుగ 
నుండెను, ఒకొ్కక్కడయడ్డుకమి పౌడువు అ 3, ఆం ౬ లు, _స్తంభ్యాగ, 
ములు కనులు? 'తీర్చలబడినవి,: ఈకు సులు స్తంభములమింద మదుకువలె 
పటిపయబజి డిన ₹7తిమూలములలో వాని. (యడుగు ఫభౌగమునం దొలీచిన 

లలో నొక్కాకటి చాల ప్లాధువును వెడల్పును గలది. ఈ రాతిదూ 
లము లాక్కాఎక్కు దానియెత్తు. : రెండడుగుల తో మ్యిదంగుళములు, 
ప్రాకారశేఖయందు . దిసవ భాగమునందు. అడుగు ఎత్తున నొక యిటిక 
టి. కలదు, ప్రాకార కేఖలోప లిభౌగమున:. ప్కదక్షీణమార్ద మెత్తుగ 
నుండుటచేత ఈడ. “కానరాదు; చెలుపటమ్యత,మే కనయకును; 
 ఈగోడ Cant వెలుపలితట్టున ప్రక్కలంద బొమ్తలు చెక్కిన 
లం వరి నారు టేకు లకలమియ్ చ కయొకట? బాలుర 

బ్రాల యో rea అధిష్టాన (Plinth) మని"ఫీ 
( చూడుండు అధిష్టైని త తీముల్కు పటము, అ): arse 

సరిపడనట్లు మలిచి 
. కోసీవేసి యుండుట చేత నవి ఫూర్వము. మొదట నుండిన యొక ప్రాకార 
రేఖయందలి యువీ వీవమునందలి వయి యుండు ననియు, pa 
ఆమున్లనో, యది నశించినతరువాతనో యేమో వాని నధిష్టానళిలాఫలక 
ములుగ జఫ! రనియ సా త్ర శ్రీ విదులు _చెప్పుదురు, 

చారులు 2 యు ఈ ప్రాకారశేఖ వృ త్తాకారముగ నున్న దని 

ముందునకు, పాడుచుకొ నివచ్చినట్లు తీర్చంబడినదీ 'నాలు'పవై పులం 
దును ' మాడు చుకొనివచ్చిన యీభాగము లాండొంటికి. నడుమ(౧ల 

! మడుపు పులలో" ఒక్కొక భాగమున ఇరువదిరెంజేసిచొప్పున. నిలువురాతి. 
'సంభము లున్నవి, 'శెంచేసీ _స్తంభములక్షు నడుమ మూంజే సవా 

అజువదియా (డు నూచు లున్నవి, 
' ఒక్కాకవై ప్తున ముందునకు చొచ్చుకొనివచ్చిన ద్వారశేఖ ఉభయ 
ప్లార్మ ములరిదుల్యోల మూ౭డేసీ నిలువు రాతి _సంభమలతో “నేర్చడినది. 
ogy ప్రక్క: “న్నీ సంభములనడుమ ' 'మొ తీముమిోొ6ద - పండె (డ్రైండు 

చొప్పున 



అకార 

సూచు లున్నవి. ఈరీతి శేర్చడిన యొకొ్కొా_క్కద్వారమునెడల్పు 

ఇగువదియా జుడుగులు; పొడువు పదునాజడుగులు, ఈ ప్రాకార ద్వార 

ప్రా నాం చెనుకటికాళ్ల మింద కూర్చుండియున్నుట్లు చెక్కిన 

హ్మప్రతిమలు కలవు కానా పటము ౭. 

ము త్రముమో(ద నీ ప్రాకార శేఖయందు ౧౩౬ ఊర్ల స్థ ప్రపటము 

లును 3౮౮ సూచులున్కు ౮౦౩ అడుగుల షొడువ్రుగల ఉఊప్పీవయును 

ఉండెను.! ఈ ప్రాకారలేఖ వెలుపలీతట్టునను, లోపలికట్టానమగూడ 

శిల్చచిత్ర, శోభిత మయియున్నది. 'వెలుపలివై పునః గల బొమ్మలు 

ఆచారసిద్ధ మయినరీతిని చెక్క_[జడినవి 3 చిత యులయందలి కల్పనా 

పద్ధతి జకకువిధమున నున్నది. చెలుపలీవై పసన, లోపలీవై పునను 

పతిస్తంభము మధ్య ఫాగమునందును చారుమయ,వ్రాకారమున6౬ గాన 

వచ్చు మేకుతలలను స్ఫురణకు చెడ్చునట్లు వృత్తములు తీర్చంబడీినవి. 

ఈ వృత్తేములందు పద్మచి త ములను జెక్కి_ నారు, _స్టం భా గ, భాగము 

నందును అధో క అర్భవృ.త్తతునకు మిగిలి కుందు పద్మ 

చి త్ర ములు కలవు, మధ్యవృత్తే కమునకును, ఊన్థ్వాథ్ “వృత్త కిన 

ల ము. మూడేసి నిలువుప టికలుగ విభాగం పబ శినవి, 

ఈ పట్టికలందు రకరకముల జంతుచి రసూల, మనుష్య చి త,ములు, 

ఫపువ్చచి త, క్రమాలు మొదలైనపి, కానంజడును, 

నుండు నర్గవృ త్త త్రముమో (దను, 

దిగువను కొంచెము చిక 

_ దిగుతభాగమున నుండు నర్గవృత్త తము 

ree అడ్తుపట్రికలు (Horizontal 

reas అందు పాధారణమున ఛువ్పచిత్రములు, జంతు 
! యందలి చచిత్రరంగములు ప్రాకారమునందలివానికన్న _ మిక్కిలి 

_సంభము 'నెలుపలివై పునం 'చెపవంగల చెడలుపయిన అడ్డు 

పట్టికయందు మధ్య భాగమున రజిదుగా న్తూపఫుబొక్తు శనయడును, 
న్తూపమున కుభయపార్శ్మ్వములయందును దానిని పూజించుటకు వచ్చిన 

యేనుగుబోక్లులు చెక్కి_యునస్నవి. వెలుపలివె వై పున. గల 

యం. 

ఫూజచేయువారు మొదలయిన పృతిమలున్వు దిగువ నిలువుపట్టికలలో 
నాట్యముచేయా కుబ్ద యఖ చిత్రములును చెక్కియున్న వి, 

లోేపలిచె పున గల వక్త కములండున్యు అవ క త్తమ లొండొంటికి నడు 

మరల నిలువుప ట్రికలందును రకరకములమున చిత తృతులు కలస 

కలిలో? జ బుద్ధజీవితము నందలి క జాతకకభల 
నను బౌద్ధనుతసం ప్ర శ్ర దాయ చరిశాత కము లయిన కథలకును సతిబం 

శార్హక చిత రృములుకూఢ  గానేలుడును | ఢించినవి, ఎడనెడ 

( చూడుడు ఊర రార, క ములు యక, త్ర 

అడ్డుకములు : నా ఇవి నూచికపని స్ఫురింపంజేయున వగుట 

చేత వీనికి నూచు లని 

త్ 

కం గర గున. 

స్థంభపు 

నిలువుప ట్టికలలో సాధారణముగ ఆచారసిద్ధ మయిన శిల్పచి త రము | వై పులందు విడిరాలమోంద6 జెక్కి_న స్తంభము లున్నవి. 
_స్తంభముమధ్య భాగమునం దుండు పద దృవృత్తమున కెనవం 

గల నిలువుప ట్రైకలందు సాధారణముగ నాగమ్ము డాగాబ్రా బుద్దుండు, 

క్సీరు కలిగినది. ఈనూచులు వృత్తౌంచితములు, 

అనురానలీసూపము 

ఒక్టొ్క_క్క.వృ త్రమువ్య్యాసము అ ౨౩ లూ వెలుపలీవై సునను లోపలీ 

వెఫున నూర్ధ్వాధో నూచికలందును గల వృత్త ములందు పద్మ ములు చెక్క 
బడినవి ( చూడు(డ్యూ పటము ౯). నడిమిసూ న లే లోపలి 

వై పువగల వృత్త తమునందు నూ త్ర ము బుద్ధ జే వితక థలును, జాతక 

కథలను క్ు నారు (చూడుడు, పటము ౧౦). 

ఉఊవ్షీవము ఉప్తీపము 'సెభాగమున గండ్ర,న దేటేయుం 

డును. దానికి లోపలివైపున్న వెలుపలివైపున శిల్పచి త్రము లనేక 

ములు కలవు, వెలుపలివై పున నది తరం గాకృతి కల పొడుగయిన 

స్రవ్పదండయు నెడనెడ మనుష్యులు మోయుచున్న ట్లు చి (తీఠమయి 

యున్నది. తరంగ ముచ్చదశ నందినఫ్రుడు డానిని దిగువ మనుష్యులు 
మోయు చున్ని చిత్కేములును పతనము చెందినపుడు దానిమోంద 

డాగాబా బోధివృక్షయు, ధర్మ చక రయ త్రీరత్నముల్కు నాగములు 

యక్షులు - విని చిత ములును చెక క యబ సీనవి, లోపలీనై పున జాతక 

కథలను, కాద్ధసం ప్ర దాయచరికమలను, బుద్ధజే విక లను చెక్కి 

చారు కాల ఉప్వీహచి త తమ్ములు, పటము, ౧౦). 

ఖేదిక :_ అముఠావతీస్తూప వేవక యెత్తు ఆటిడుగు లని యిది 
వణుకే చెప్ప(బకినది, ఈబేదిక చుట్టుకొలక ౫౨౧ అడుగులు, దీవి 
లోపలివై పుభాగము నిరాణమునంచుం బకిపోవుటచేత నిది వెలుపలి 

నె పుననూ శ్ర మే చిత్తిత మయినది, పౌకారశేఖయపందును, దీనియం 

దును మొత్తము చి తిత్రమయిన భాగము సరిసమాన మే యయినను వేదిక్ 

చిన్నవి. కాని ప్రాకారపురాతికంశు చేదికరాయి మిక్కిలి మెత్త 
నయిన దగుటచేత 'వేదకయందలి | పృతినూశిల్బము ప్రాకారమునందలి 

దానికంకు అతి ఫ శ్ శ స్ట మయినది, వేదికను నప్పియుగదు నినా వెత్యశిలా 

ఛలకములమింద  ? సర్వపాధారణముగ దాగొబాలును నొాగములును : 

చెక్కియున్నవి. ఈ దానొబాలు వెక్కిన పలకలకు కుడ్కి యెడమ 

ఈ వికి 

_స్తంభములమింద బోధివృకుము, ధర్మ చక్క్మపువర్త్సనమ్ము మార్మప్ర, లో 

భనము మొదలయిన చి త్రో ము జభ (హాడుయడ, విడి స్థంభేము, 

పటము, ౧౧). చాగొ చాలును _స్తంభములును విడివిడిశిలాఫలక ముల 

మొద శాక యొకొకప్పుడు ఒకే ఫలకముమోంద వెక్కి 

యుండుటయు! గలదు, ఈ వేదికాచె చై త్యశిలాఫలకములకుమో6ద నంచు 

కట్టినట్లు చి కాలంకృత మయిన యొకపట్టిక (Frieze ) రముండును, 

వేటువేటు రాతిపలకలను కూర్చి జావ జ దీశ్చెడరు, కొన్ని 

కొన్ని సందర్భములలో ఒకశీ రాతిఫలకముమోందను ధర్మచక, 

'సంభమున్సు. దాగొబాయును, వీని "కెసవను చి తాంచిత మయిన 

| యంచునుగూడ నుండుట కలదు. మద్రాసు చిత్రవస్తుప్కదర్శన 

శాలయం.దు6 గల వైత్యశిలాఫలక మాతరగ పక చెందినదే 4 చూడుడు, 
పటము, ౧౨), 

0 Burgess? The Buddhist tupas of f Anam vat and Rsearyapela, ఓం 25. త 
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3 ఇన హంత 

టయ న 
నం 6. 0 Kime వాడాలా 4 ; 



అమ రావతీ స్తూ 

ఈ -వైత్యశిలాఫలకమలకు తలకట్టుగ నుండు చిత తృశోభిత 

మయిన సూర్యో క్ర కమగు నో యంచును 'దీర్సుటలో bse దారు 

మయ ప్రాకారము నాదర్శముగం దీసికొని రని కడు ప్రాచీనములగు 
నంచులకీతి ననుసరించి చెప్పుట కవ కాశము కలదు. కా లుదొలుత 

తీర్చిన యిటి ట్టి తీర్చులలో అంచు నడ్డముగ నయిదువిభాగ ములు చేస్ 

యగ was గల మొదటివి భాగమున పువ్పకల్పనలును జెశలు 

ప్రగమండు రెండవ భాగమున ప్రాకారాక్ళతిని; మాండవభాగమాన 

ఉ స్త్రము, వృపుభము టు. జంతువుల చిత, త ములును చెక్కి 

నారు. రెండవవిఫభెగమున చితి (,ంపంబనుచువచ్చిన ప్రా 'హ్రాకారవిక్ర, తే నున 
మొదటికాలపు తీర్చులకును దరువాతికాలపు తీర్గాలకను చేయు 
కలదు, మొదటికాలపుతీర్సులందు ఈ వ్రాకారచిత్ర, ము చి తాలర 

కారరహీత ముగ గన్పట్టును, కం తీర్చ లందు ఈ ప్రకా 
రమునందలి నూచీవృ త్త తము లొెండొంటికి నడుమనున్న స్థంయున 
మనుహ్యృ ప ప తివులు మొదలయిన వేబువేబు రకము చిత త,రంగమూలను 
దీర్చి చారు. ఎగువన్కు దిగువను గల ప్రతి నూవీవృ త్రయునందును 
పద్యములను జెక్కి నారు కాని ప్రతి నడిమి సూ-చీవృత్తీమును 
మా గత ము పద్మముగ తీర్చక.అచ్చటకూడ మానవజీవితమునకు సంబం 
క చిత త్ర, రంగయులను చెక్కినారు. ఈనూచీవృ త్తమ లాక్రా_ 
క్క_టి ల మూండంగుళముల, వ్యాసరేఖ గలవి. ఇంతటి స స్వల్ప 
ఎలరునంను. ఆకాలపు బౌద్ధశిల్బులు చక్కాాల మనోహరములయిన 

_ మనువ్యు ప్రతిమలను చెక్క్సినా రనిన వారి కళా కాశల మెంతటిదో 

యాలోచించుకోవచ్చును, నాలుగవ భౌగమును చిత్తించుపలో నోక 
చిత తము కలదు, ఈ భా? మంతయు చారుశిల్ప పద్దతైని చితి రెత మము 

నట్లు కన్చక్లను. ఈభాగమున చతుర స ('సృముగ స రంధ్రము 
లొకదాని కొకటి సమానదూరములం దుందునట్లు చేసినారు. కౌలు 
దొొలుత తీర్చిన యంచులం దీభాగమున రం ధో మునకు రం ధ్ర మునకు 

నడుమనుండు ఫాగమునం. దేచిక్కములును ఇక్కుపండ “పదలివేసి 
నారు. తఠువాతికాలమునం దీర్చిన యంచులను బరిశీలించినచో నా 

రం ధా ధ్రాంతరస్స స్థలముల నుబ్బెత్తుగ 1 సింహశీర్ష స చెక్కుటక్రు విడిచివేసి 

స్పష్ట్రమగును. అయిదవ దగు నట్టడుస భాగము బొమ్మలు చెక్కు. 

పమ త్రయ కాక ల సనములు చెక్కు_ట పద్దేశింపయుడుటచేక నది 

చి తృరహీతముగ నున్నది. ఈపట్టికయందు చెక్క_(బకు శాస సనములు 
headed నట్టి యలంకారఫ Stes దానముగ నొసంగిన దాన 

పతులనుగూర్చి తెలుపును. ఈ శాసనములందు. చిత త్ర,శోభితములయిన 

యిట్టి యంచులు 6 పటము?) లని 

న నకు  చూకుడు, 

క పటము "న్య చూడండు 

ఉరా_నలుడినవి ( మొదటికాలప్ప 

పటము ౧౫౩౨ 

పటము, ౧౪ ) 

| ఆయక్షక ంభములు ' లు నాలుగువె వై పులందును 

ద్వారములకో చెదురుగా నరులపవలె ముందున కుండిన జేదికాభొగముల 
మోద నొక్కాకవై ఫ్రున నయిZేని చొప్పున నాలుగువై ఫు వైఫపులం గలనీ | 

దర్శనమున బుదజీవితమునందలి ప శృధానవిశేనమయులు స 

| చేసినారు, ఈ యెదు లన. పంచక ల్యాణము లనంబడు 
| జీవిత ప ప్రధానవి శేవ ములకు గుర్తుగ నిలిపి గౌరవించినారు. (౧) బుదావ 

త్ర రువాతికాలప్రు | కూ 

నాలాగ 

౨౯౫ 

—_ 

యిరువది _స్తంభము .లుండు నని వీనికి * ఆయకకంభము లని “పేరని 
యిదవజుశే తెప6బడ్రినదె, జక్కా_క దిక్కున ని ట్లయిదేసి స్తంభము 

| లుండుట ఆం Sg దేశస్తూప ములందే కాననగు విశిస్టలక్ష *ము. ఈ విధ 
మున స్తంభములను బ్రతిస్టింపవలె ననుభావము ప్రాయికముగ అమరా 
వతీస్తూపమున కింకను వూర్వకాలమునశే నికి" పండిన యుత్తర 

|! హీంచూసానమునందలి సాం-ీ, భాద్హూత్ మొదలగు స్తూప ములను బట్టి 

కలిగియుంశవచ్చును. 
ప పృయాణమయిపోవుచున ట్లు చితి (త్రింపంబడిన వరాహను సింహము | 

రాతిపలకలమి6దల. జెక్కిన భాహ్హాతు 
నూపాక్ళతులను గాంచినయెడల స్తూపవేదికమింద నుభయపార్శ్య 
ములయందును ' ఆలంకారముగ నున్న కొన్నిధ్యజములు చూడనగును, 
ఏ తాదృశధ్వజభావమాను గైకొని యాం (ధ,కళావిదులు అట్టి ధ్వజ 
ములను గౌరవాలం కారార్థమగమా (త్రమే pa విశేష ప ప్రయోజనము 
నిమి త్తముకూడ నుప పమొగించియుస్నారు. పవ టి స్తూప 
సందర్శనమున బుద్ధ నిర్యాణము స్ఫురించునక్తై ఈ సంభపంచక 

స్ఫురించునట్టు 

బుద 

ధ స. 9 మహాఖినిప్ క, కవముణము (3) మారప చ,న్వంసము, ) (3) వ్ర 
(రో) సంబోధి, (౫౮ ధర్శచక్ష. వ పృవర్తనము అ. పంచకల్యా 
ణము లనయిడును. అప్పుడు మజ రక ఇమునకు స్తూప మే సూచన 
యనవ లెను, మార్యప్కధ్వంస్క సంబోధుల నొక్క_వికేవషముగనే 
| వైకొనినయెడల నప్పుడు (౧) బుద్ధావతారము, (౨) నుహోభినిష్ 
కృమణమ్బ్కు (3) సంబోధి, (౪) ధర్మచక్కప పృవ ర్హనము (4) మహా 
పరినిర్వాణము అను నీ యెదింటిని చెలుపుట కీ _స్టంభియలు గుర్తు? 
నున్నట్లు గృహీంపవ లెను, శబివయము ప్రస్ఫుట మగుటకయి 
క కట యట్! స్పంభము దిగువఫాగములందు, చూచునారి దృష 
పథమున( బశునట్లు బోధివృక్న్షము, స్తూపము, ధర్మచ కము మొద 
లయినవి చెక్కినారు. ప్రాకారమును గడచి లోపలికి సళ్ళ నంతచే 
బౌద్ధులు, ఉపాసకులు. సానా ద్రవ్యముల నీ స్థంభములముం. దుంచి, 
a నారాధించి పిదప న్తూపష ప ప,దథ్నీణము చేయుదురు, ఈ _స్పంభము 
లీవిధమున గారవపా ల్ ము రసేటనల కావచ్చును వీనికి “ ఆయక 
కంభములు (ఆర్యక కంభములు- పూజ్య _స్తంభములు) అని “పేరు 

కలి'గేను ( చూడుండు, ఆర్యకకంభచి శ్ర, త్ర /ములు, పటము ౧4) 
స్టంభములయి తే ఫూజ్య ములు కావు కాని యివి మతసంబంధ మయిన 

పూజ్య భావములకు చిహ్మములుగ నిలుచుటవేత నవి వూజ్య స్త స్టంభము 
లయినవి, ఈ _స్తంభములు దిగువఫాగమున చతుర స (సృముగ నుండును, 
క్రంభపాదము (Shaft) అహ్ట్య కోణా కార ముగ కాట జము 
రూపమున దేలిన చూళిక (Capital) ప్రతిదిక్కు.న న్ 
(Arch) మలచంబడినది : దీనిశే జౌద్ధవాస్తువున వైత్యతోరణ మని 
చేరు, - చూళికయందలి తోరణముల విసవభాగములు వట్టి గూండ్లుగ 
నుంచెదరు $ లేదా ఆగూండ్లయందు యక్షీప ప్రతిమలను జెక్కె_నరు 
( చూడుడు 8 అమరావతి యీ ప్రతిమ, ౧౬). చూళికశిఖరభాగమున 



శా ౬. 

శ్రీతనదండములను పాతుటగు గుంటలు, తొ లీచెదరు. అమరావతి. ఆర్యక 

కంభచూళికలయందలి . యక్నీ ప్ర, 'తిమ లళ్యంత సు సుందరము - లయినవి, 

భార్హూతున్తూపమునందలి. Wry ప్రతిమలను అమరావతి ఆర్యకకం= 

ట్రై ములందలీ యక్ష ప ఖిమలనుః - "ఫంపోల్చి. చూచిన. ఈ? విమర్శకులు 

అమరావతీయకీ ప్రే తిన క అత్యడ్యుః కకళాశాకేరమాను ఎవెల్పడించు 

క్ హ్ లక్ష క్కు టల? య జూపిన కళ. కీడువచ్చు . 

|; నది. (చూడుడు, 

భా నొందినబౌద్ధుల కింక.“ భూన్య మే) యనుటకు ' నూచనగ త్రికళ్న 
చి, శ్ర పట్టిక వని _కొంకస్థలము. చి ర రహిత ముగ. నుంఛయిడినద్వి 

న యుపాసకలక పాప పంచికవృ,త్త .శ్రేమున ఫలమును నిరాపీంచి 

నశేకాని . వారిక్టి.. వట్టి pan హృదయాకర్ద కము - క దని 

యెంచి శూన్యస్థలమన: ] ెసవను 'సమరవిజయమునొందిన . యోధులు 

్క పున్సమాలాదులకా” ల 

శరణు లము - భౌద్ధధర్మవిజయు లయినవారును లౌకిక పుస్పుమాలా 

| తుల్యమయిన గారవమునకు పా తు 'లగుదు. రనునట్లు . 'న్రహ్ఫమాలీకలు 

ల చితి తితము లయినవి.. అట్టిగారవన్థిత. కలుగుటకు ( గూడ బుదుంజె కారణ 

నది మజేయకటీ. కానళ్గా:.. దనియు నభిప్రాయపడుచున్నారు. 
ఈ ప 'పృతిమలుండు.. పాండు. వాతాయనభావ స్ఫురణమున.. ,నిరి, ంప( 

బకిన ru 'చిప్పుకు. కమరావతియందే | నిదర్శనములు' కలవు. " 

గూండ్లు కొన్ని జాలిక్షజ్ఞుల. కండుసట్లి కమృలతో , “నుండి. ష్య 

నడుమనుండి మనుష్యులు - ముందునకు. నొంగయాచుచుండినట్లు 

చెక్కలుడినవి. ఇట్టి గూండ్లకు' "చై శ్యవాశాయనము లని “పీర్పు తరు 

వాతికాలమున . దతీణహీందూంటేళ దేవాలయనిర్రాణ మున ఆవిమ్యూర 

ఇముచెందెన + కపోతఫట్టిక క బన ఇ ప్రాతిపదికయు 

నీ చ చైక్యవాశాయనమ్యరంకే. కనుంషొౌసలలము.. 

న కూ టమండ్లి. 'యండము Fe: “కాని 

“EE ‘ £ ళు? 

య డముదిసువకొన' 'వేవకతాపీక' “చక్రానను సరిగా నంటియు కక 
+ హు " ంథ నెడునెడ. చిన్నివృ్రి తములందు. మరల. బుద్ధజెవికే గాథలు. చి తిక్తెము 

- ఇ ళ్ 

ఆన ఎల్లా. 

యించుక లోపలికీ త్స యుండును. “ఉపాసపడు కాన్, 'చౌద్ధుడు | 

కాని ప్రాకారచ్యోకమను ? శతచి' లోపలికి చెళ్ళి 1 ఫూంజా ద ద్రవ్యములను 

ఆర్యకకంభయలమొర ? దుశిచీ దృష్టి టట. 'చూచినంకే పంచ 

_స్టంభములును' 'పంచకోల్యాణములను మనసునకు తట్టునట్లు చేయును; 

ఒకవేళ నవి మనసున ' “కప ప్పుడు తట్టకపోయనను పూజా దోవ ద్రవ్య సమర్భ 

జొనంతరము ప ప్రదమీణము. చేయునపుడు అండోపరితలమున చితి, 

తములయివ శాష్థంక్రు ములవలన సయినను బౌద్ధభర మూ- హృద్దోచర 

మగుచుండును. ఇట్ చీ క్ర శ్రమలు “." అండమదివభమననుండి 

యారంభ క్ ప స [స్టగమున కడవరుస సయందు సాధా 

రణముగా బుదేటీ సోప్ జోపకమనకం చెచ్చు త్ర | a స ల్ ఠా | en ON చ్చ హ్న ముయిన 

బోధివృత కు కే On న 

J శ్రిందినరు సయందు' సాధారణడున్ భర్త జ ద్రమను 
‘Nae “a»? 

వైవరుస సయందు 

తత క ప్ చేనినయసరకకతు లే కోని 

పట్టిన సమ్యక్ళరబోధియు, చానినో ప్రజల కళ చేశించిన యుప దేశము 

నవ 'నూచకముగ ధర్మ చక్ క్రొమును, తుదకు ' నిర్యాణ నూచకమేయిన 

న్తూప మును బుద్ధుని ఆగవభ్యుదయకాం మను చేల చల డీరచుచుండును.. ద్సవ 

వరుసయందల్ చి శ్ర శిలాఫే సలక ముల" కెడణిడ' ఆట్టే ఫలక్ పట్టుటక్రు 
వీలు లేని సలయలయందు పూర గ్ల ఘటములన్టు చెకిన్ శిలాఫలక సక నత్రిక్తి 

యాబద్ధము చేసెదరు (చూడుండ పటము, గల: ఇట్లు" 'ఆపటేము 
చేస్తినకారణమ్రున - నీ పలకలకు “ఆబక్ణమాలొ ఈ చమంతోొక్ పడా. 

ధి | 

. మాలా )అని..)సేరు క్టల్తిగనదిం .కాఫనములరదీపదయమే: ప్రైక్సతటూప | నురగౌడివోం. నీశ్వయముగం ..వెలీయరాదు. ' కాని" యవి చాలతరువాతి 
మ్లున 1 “ ఆబ్లకమాల్ల శని... ne 

నున్న వరుస సయ్గందు 

= 

& wees గ గభాగమున. వారీ, క 'చూపయిడినది. 
| PNA సూచన, ఈ. మహాసు ఖావాసముకు బడనినవాండు 

ధర ర రాజ్యమున 

దండసహీతేమ యిన ఛత్ర, yp ము సెలస్లినదె.. 

ష్ ల డు పటము GD “ఈ 

రుసో మేని ఇంకో శండువేటుప సంక త్వయు లుండును, వీనిలే 

ఎ కాక్ట సింహ హు ర్లు కాల పుపొ. 

అమరావతీన్తూపము 

( బుద్దుడు) ఈవిధమునం | బ్రయత్మించి విజయము నొంది నని తద్వి 
జయమును .నూచకముగ ' ఆ.నూంయవరుసల 'చి త్రములకు నెగువ 

ఇట్లు 
బుద్దుడు విజయమునో 0ది బుద్దుడు). ధర, అ, సంఘము అను. శ్రర 

క్నములరూప పమున ధర్మస్థాపనమ చేసెననుటికు గు ర్తుగ సింవాచ్శ్ర 

ఫట్రకళు జైని త్రిరత్న చిస్నామయిన, తిళూల. పఠంపర ఛి తి త్రీతమయి 

తి (త్రీరత్నములను. ట్య స 

సింహ ప “తివములు . చి త్రి న సినవి. 

Uy 

! పటములు, ౨౦). 

"బ్రపంచమునః గౌరవింపయబడునశ్తే.. ్ రీరత్న 

ల అ. భగవానుడు స్మరణకు. వచ్చునట్లు. ఈ న్రవ్బమాలికలలోో, 

ఈవిధమున. వనరు ము .నమాసరించుచారికి.. సమక 

వువ్పమాలికలవరుస సకు సె 

= ఇది: బాఃద్దుల మహా 

. శకచ్చత్రధిప తి యాగ ననుకుక్రు ఉర్తుగ హరీ. కపయి 

ఈవిధమున ఆర్యక "సంభ 

ఛావమే బౌద్ధులకు స్పష్ట్రముగ బోధపడునట్లు అండోపరీశిల్ప ములును 
_హర్మికాఛ్యత్రా తోదులును తీర్చంబడ్షినవి, 

హరి, కః ఇది-అండా గృభాగమున ఇతురముగన్ఫో, చతుర 

ప్రముగనో చేటికవలే. క. .నిరాణము.. "ఈ హరి ర్మికాపార్శర్టి 

కాయ సాంచీ మొదలగు న్తూపములందువలే దారమయ ప్రా కారశోభి 

తము లముయుస్ఫ్టట్లు చితి త్రితేము అయినవి, ' 'క్రాందబు ప్రాకు శ్త్వో 

| విదులు sa హా వేకయంచే ఇ బుద్ధధాతువులు నికీ ప్ట పము లయియుం డెననీ 

| చెప్పుదురు, 'స్తూపమంతటిలో 'నిదియే పవి, త్ర నుయిన యుచ్చస్థానము 

కావున ప్రాయికముగ - నిట్లు వారు. 'ఫౌొవించుటన. కారణము 
కావచ్చును” . (. ( 

| కిలా ఫలేవీలమో యద చెక్కణకీన న్త న్తూపచి 5 మల నేసుస రిం 

చూచినచో. 'నాలునువై వైపుల .ప్రకారాంతళ్యానున వూలలందు 

న్తూపౌధిష్టితమయిన విక్నిస్ట౦భమ్యులు టే "ల్పరబడినట్టు 'కన్పట్టును 

ఇట్టి స్థంభములునూ త్ర,మే కాక బుదుని విడివిగ పాములు కొన్ని 

న లాను "'స్రానవచ్చినవి. కాని అవి యేసుజివో యెక్కడ 

 ఎప్రాయికముగు మూడవ - ' నాలుగవ - క్షణాబ్దుతినా(టిలి 
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అమ రావతీస్తూప ము 

కాం దగు నని విక్ న ంటు సి తుగారు cer ప్రాసయు న్నారు. యజ్ఞోపవీతము 

ఫక్కి_ నీ, బి గ్ సాములు వసన ము 'చాస్బటచేక విని కుడి ప, 

పడిభొమున గనంబడుచుం డును ఇదిరే యా వూ రులయం సు 

. ఛాననగు చక్కని లకేణము. ఈప ద్ధతి రించిన వస్త్రము “భుజములను 

ర0టినినగాడ6 గప్పి వేయు న. పద్దతికి భిన్న మయినది, 

బుద్ధబిి గృసాములలో రెంటిని మద్రాసు గూ శియమునందు6 బాష 

వచ్చును. న వ కాక యితరవి గృహములు కూడ ___ 

ప్రాయిక ముగ యుల వగనేమో  కానవచ్చినవి, ఇట్టి వానిలో 

వర్ష బా. వసా 'ముక టి మద్రాసు చిత్రవస్తు ప్రదర్శన 

జ దున్నది. ఈ బి గవ "మెవ్వరి ణ్ సురత ర్త 

విదులలో6 గొంతి జ శ కలదు, ఈ విగృహముతొడ భాగము 

సరిగా చదువక కొంద ది 

ండవశత బ్లి నాంటివా6 డప అం ధ్యరాజు గాతమిోష్టుత్క శాతకర్ణి 

'కల్పపురీతి ననుసరించి చూచినను, 

ఆ కశాసనమును బట్ట చూచినను ఆ విగృహ 

పుదయి యుండు ననిమే కాక, 

కా దని భూడ నికారణ మ'సచున్నది. అందలి 

తనము ననుసరించి డాక్టరు ఆనందకుమార స్వామిగారు అది శ్రీ స్తునకింC 

బూర్వము నూటుసం వళ్సేరముల నాటి దయి యుండుననీ శేస్చనారు. 

దానిమో6ది శౌసనమును 

నందు బెక్కియున న్న కాసనమును 

దని వ్రాసియు న్నారు. కాని 

మంతకు పూర్యకాల 
త్ర కనని అది గాతమిపుత్ర, శాత 

PRD 

6 గాతమో సమో.*.-.,.,దొన)* అని కాన్ని 

6 గాత్రమోన మా...దాన ” అని కాని waren నది. 

యెట్టయినను గాతీమి యనుపేరం బరణు యీ చే చేసిన దానమును 

చెలుపుచున్న మ్లే గృ గ హీంపసవలసియుండ:ను గాని దానిని గాతమో 

పుత్ర, శాతకర్ణి వ్యనృహముగ es వీలులేదు. తలలేనికా 

"మున నావి గృహ మువ్వరి దనువిషయమున లా! 

కలుగుట కవకాశము కలదు. ఈ వి గృహముయొక యంజలిబద్ద 

మయిన చేతిలో పద్మమువంటే పువ్చము లుండుటవలనను, వ 

పురెౌణగాథలంగు శాక్యవర్గను(డు మొదలయిన యత్షులను గుణించి 

చెప్ప(యబసీ యుండుటవలనను ప్రాయిక ముగ నది తం న 

వచ్చిన యముని విగ్కృహమే సును 

వూూర్యో క్ష కవి గ వోదు.లేకాక విడిగా దొరకిన శిల్పక్ళతులును 

ఇంకను అసేకములు ఫో వానిలో ముఖ్యముగ గ నిట సేర్కైానం దగి 

నవి టన గాట్ మలు, బున యీపొాదముల యడుగున gre 

యందు) ఉపోశతెన దనన సంశేతేము లెన్నో 

యుండును, అమశావతీస్తూపభూమియందు దొరకిన బుద్ధుని శ్రీపాద 

ములలో ప్రాయికముగ సహ స్రారచకృమును శ్రిరళ్నచిహ్న మగు 

తికూలమును, స్వ స్టీకమును గానవచ్చినవి. సహ స్ర్రారచ్మక్కము ధర 
UU) 

చృక్కమునకున్కు తె తె,శూలము బుద్ధ ధర్మ ఇ నా న 'సం శ్వర్ర మని 

ధనధినేశ. 2 మనకు 'జెలియును, స్వీ స్తీకయునుగుజంచి యించుక శెలిని 

ఆస్ట 

3 ల్ని 

ఇట్టి విడి 
స్వ స్తీకచ 

౨౯౬ 

స్వస్త్కచిహ్నాము చకురరసమన్విత ము, కానలతో. నుండు 

నీ యాకులలో నొక్కాక్కటి యొక్కొాక దిక్కున కుండును. 

ఉత్తర పుటాకుక్రొన తూర్పువై పునకు, కూక్చవై పుదానికొన 

దక్షీణమునకు, దక్న్షీణపుటాకుక్రొన పడుమటిక్కి పడమటిదానికొన 

ఊ త్తరమునకును సొగియుండును. ఈకొ నలు చతురరస సమన్విత మగు 

క్రగతిని నితాపించును. తూర్పువై పునకుండు ఆకు చూప్పనది 

మనువ్యగతి. సరిగా దీనికెదురుగ పడునుటివై పునకుండు ఆకు చూపు 

నది దేవగతి, దక్నీణమువై పున కుండు అకు చూఫునది నరక గతి. ఉాల్తే 

రమునె పునకుండు ఆకు చూపునది సన్యుకృంబుద్ధత్వగతి, అనలా 

we ము క్ి! మనుష్యా. డెప్పుశును తన నునసు వచ్చినట్లు తన్ను 

వదల చేసికానినచో నతనియండలీ జంతు (పృకృతివలన నతడు నరక 

మునకు( బోవుట సహజము కాన, పతితులయిన యట్టిమా నవుల నుద్ద 

రించుటకు బుద్దునిపలన నిరంతరము ,ప ప్రయత్నము " జరణచున్న ది, 

తత్ ప, పయః! ఫలము సమ్యుకృంబుడ్ది "లేక పరినిర్వాణము, ఈ విధమున 

సర్వమానవ లీని దుఃఖమునుం ది యుద్ధరించి స సమ్యక్సంబుద్ధస్థితికి గొని 

నచ్చుటక కోయి జురు సంకల్పించిన. సంకల్పమును లము 

ర్సీస్త _చస్టీకము చిహ్నామయి తనరారుచున్న ది. బుదు6 డిట్లు చేయుటకు 

en కారణము కావున నీచతురరస్వ స్తీ స్టిక చక, కమున కదెయే 

కీలకము (Pivot) గ నున్నది. ఈ శేంద్రయుననుండియే ఏ బుద్దుని విశ్వకా 

గుణ్యము సర్వదిశలకును సర్వమానవాభ్యుదయమునక యి ప్రవహించు 

చున్నదని యీచ కృమునందలి యాకులు తెలుఫుచుండును, ఈ కరు 

అయే చబౌద్ధమళమునందలి ప్ర, ప ధానఠ్ తత్త్వము. దీనిని తరువాతికాలమున 

బౌద్ధతీ _త్య్వజ్ఞైలు క కనను, జగ చాత్గన ఇెలయించి ఆ జీవివలననే, 

బుద్ధత్వ ప్రా వా ప్రీ కలుగునని నిర్వచించియు న్నారు. ఈ కరుణాత క్ 

వలనే రరువాతికాలమున చొదమునందు ఇదివజలో నుడివినట్లు వజ 
లో 

యాన నుం శ్ర యాన్త తం శ్ర యానాదులు వెలసినవి. ఈ శాద్ధమతే 

సంప్రదాయములందు న జగన్హాత యను 'ఫ్రుగనుః ణు 

జగత్నిక యను అ న్య _్రీకరింపయబకి రి. 

మునను, "బక్ళ_కేడవను నట్టినదికాదు.. దీనికి వ త 

కూర్చ్పులు, చేర్పులు చేయ(బడినవి. నాలుగుతడవలలో నీ నిరాణము 

పారి ర్రియెనట్లు న్లూపపు ఛాతిపలకలమో౦దె శా సనములలిపిరీతి ననుసరిం 

చియు, చిత్రకులరీతి ననుసరించియు సుకరముగన్కు కృష్టతక కని 

పట్టవచ్చును. 

మొట్ట మొదట కట్టిన నాంటి వన(దగిన శిలాఫలకః ములను గాన్ని టిని 

జూడగలము. వీనిలో € " గాన్నిటిమాంద ౩ శాసనములు చెక్కియాన్నవి ; క 

మటికొ న్ని టిమో(ద చిత్రములు. శెక్కియున్నవి ; వేళోొకళొన్నిటి 

మిద శెండును గలవు. ఈ కొలది పలకలయినను సుష్టుగ లేక వాల 

భాగను పగిలియున్న వి. ఈ పలకలమీ (డం గానవచ్చు - శా
సన్మ చిత్ర, 

ములరీతికిని భార్లూః శున్తూపమునందలి శాసన్క చితృరీతికిని ఎకువ 

పోలికయా, ద్యజ సంబంధమును 1 కన(బడును, దీని ససుసరించి మొదటి 



అ౯౮ 

రడవనా౭టి వనందగు రాతిప లకలు ఇంచుమించుగ 

నిర్ధాణకాలమునా.టి వే (శ పూ, ర. యని 

వచ్చును, 

భాకూతుసూప 
"కు ల 

రి ౪ 
యవూా హి*రపు 

వీనికి తఠువాత వచ్చునవి మతి కొన్ని శిలాఫలక ములు కలవు, 

కాయి కొంచెము. ముతకది కాని పలకలు చాల చెడలుపయినవి, వీని 

లచ అన్నిట సరిసమానముగ నుండక భేవిందుచుండును, ఈపలకల 

మింద గట్టగళుగ - “తీర్చిన చిత్రపట్టిక లొకడానిపపె నొకటి కలవు. 

ఈ పట్టికలందలి గళ్ళలో టీ న లా బుద్ధసంబోధి 

కాని శ మొట్ట మొదటిమాటు తనధర మును బోధించుచున న్న బుద్ధుండు 

శాన్వి, బుద్ధనిర్వాణముకాన సాం శేతికవిధమున, అనగా బోధి 

వృక్షము ధరగచ కము, స్తూపములరూపమున చెక్క_(బడినవి. పున్చు 

భుటమ్ము సీింహాసనస బుద్ధ పొదఫ్రూజనము, నాగముల్యు మనుష్య 

చి 8 ములు నెడచెడ చెక్క (బడీనవి. బోధివృకు, ధర రృచ్మక్క, స్తూప 

మురవి క్ర త ములు ఒకదానిమోొ6ద నొకటిగ మూండుప ట్రకలందును తీర్ప c 

OS ఈమాండువరుసలకును చిని తలకట్టుగ నాలుగపట్టీల అంచు 

కట్టి నారు. దీనియందలి యొకటవ, మూడవ పట్టీలలో సామాన్య 

ము యిన వే కాని వి శేష పరికల్పన లేమిఐయును లేవు కని "రెండవపట్టీలే 
సశ్రయాణము చేయుచున్న ట్లు సింహములును, 

శ్రిశూలిపకంపరయా . చెక్క (బడినవి, . ఇట్టి మలు 

శఇానవచ్చుకాననలీపిరీతి చాధారముగ చేసికొని యవి Eres: 
బూర్వుపువనియు, ప్రా పొాయికముగ క్రీస్తుష స్రూర్వమోో క్రీ క్ స్తుకకమనకుం 

దఠువాళనో క వనియు చెప్పవచ్చును. 

ప్రాకారము శెండువె వై పులను బాల జాగ త్తగ చెక్కిన చిత్ర 

ములు శల. ఈ ప్రాకారళలలు శెండవతడవ ల నుపయోగ 

పటీవన' శలాఫలకమోలకం'టెను మె శ్రనివి. ఈ ప్రాకారమును చౌదనా 
ధి పను” తనా మాలే ts fea 

చార్యయ కనిర్మి ంచినట్లు తిచెత్తు దేశమున న నొక గా౫ కలదు. అది 

న ఏల! వానిక్టీ పుస శ్రీ పుశుమావి పరిపాలనమునందుు అనగా 

కెండవశీశాబ్దీకుధ్య యన న (శ్రూల్తకూర్చులు, చేర్పులు 
జరకచుం-డె ననియు దానికి క్రొత్త శ్ర శిల్పాలంకరము లమరుచుం డె నని 

యు నూచించునట్టి శాసన మొకబిన్న శిలా ఫలకయుమోందం Xలదు, 
సూర్యో కలి'బెత్తు దేకగాధయు,. నీశాసనమును, ప్రాకార శిలలమో ద 
చెక్కింయున్న యితరశాసనముయబందలి లీపీ కతని ఏట చూడంగా ఈ 

ప్రాకారము (క్రీ స్తుశకయ రెండనళతాబ్దీ కడపటి భాగమున నిర్మిత 
 మయినట్లు చెప్పవచ్చును. 

నాలుగవతడవ కట్టిననా(టి. వనందగు 3 రాతిపలకలన్ని యు, చేని 
కోను గప్పుటలో నుపయోగపటీచినవే, ఈ రాయి మిక్కిలి మెత్తనిది; 
చాల సున్నితమయినది, ప్రొకారశేఖయందలి. శిలలమో(దకం పెను 
ఈపలకలమాంది. చి త్త సంపద జే శ్రేష్టమయినది. వినిమోంద దివ్యమయిన 

నాలుగవపట్టే లో నములు, ఈళాసనలీ ఫుల పరిణామము ఈమహోనిర్థాణము 

జరగి యది 

 అమరానతీస్తూపము 

కాలపు అమరావతీస్తూప మును కన. దీసికొని చెక్కిన స్తూప 

చిత్రములు నూర ప, లోభనము, బుద్ధుని సృథమశర, బోధలకు సంశేత 

ములగ నున్న చిత్రములు, పాతకకథలు ఎ ఇవి న కాక శిల్పులకు | 

చాల నిష్టము కాంబోలు = సాధారణముగ. గానవచ్చును, ఈఫల 

కముల కంచుకట్టుగ నెషవ చితృపట్టికాలేఖ తీర్చంబకినది. ఈ పలక 
లచేకములవ లనే ఈచ్చిత్ర త్ర పట్టిశొశేఖహద రమ్యములయిన చిత్తరువు 

లతో కోభించుచున్న ది. ఈ చిత్ర, పట్టకయం౦దలి చి రీ, ముల రీతిని 

బట్టీ యు, ఈఫలకములమో (ద చెగ్గ_న శాసనముల రిపిరేతినిబటియు 

నీశిల్పచి త ములు తస స్తుశీకమః మూండఎళ తాద్షి నాంటి త కు 

నని నిర్ణయం చియున్నా రు. 

నిలుచున్న ట్లున్న సనన్ విడివి గృహము లొక కొన్ని సూప 

భూమియందు దొరకినవి. ఇని యేకాలపుకో సరిగా తెలీయదు, 

వి, ఏ, _సీళ్తుదొరగా రివి శ్రే స్తుళకము ఫూూ(డవ, నాలుగవ శతా 
ను. వగు నని య. 
ఈ! లో 

నాసనములు * లివి! భౌమ 3 అనురావతీన్వూప మున6 

గానవచ్చు శాసనము లనేకములు కలవు, వీనిలో చాలవటికు దొనశాస 

(క్కనుమయిన 

యంతేరువులలాే నెట్టు పెంపు చెందినదియు మదింపు టక ఈ 

శాసనము లీస్తూ పము నిరాణ కాలమును నిశ్చయించుఓ లో సాయపడు 

ముఖి సాధనములలో నొక్కు యున్నవి, 

లో ర్స్ 9 : గా 12 అలో ర), కు వి ౧. ఇవి పలురకములయిన బాబాధభీపియందు [వాయ 

బడినవి. ఇట్టి రకములను నాలుగింటిని _ స్పవ్వముగ మనము 
గుర్తింపవచ్చును. నల్ల ర'తి సంభములున్కుు తొలుతటి నిరాణము 

నాండు నులచిసశిల్బచి త ము లెసేకములును గల యాగ్నేయదిశ 

యంవలీ ప్రాకార భాగమున నొకరాతిశకలము కలదు. దానిమోంద 

మార్యలిపీ యాం దొకశాసనము చెక్క_యున్నది. ఇందలి యక్షర 

మలు ఆశాసనమునకు( ద్రైకర లం గానవచ్చిన చిత్ర, శిల్ప ములుకూడ 

వానియంత ఫురాతనపు వయియుండో ఉవచ్చు ననునూహను (రపటును 

చున్నవి. క స్తుశేకము రెండవ కతా బ్లీని స్తూపము క 

బడురుంకినటు కాకపోయినను Eo 

నిరి ౦పస( 
జీ 

చేర్పులు 

పెంపు చెందుదుం కినట్లు సూచితే- మగుచుండి డినప్పటికిని 

నీమహో చైత్యము ప్రాయికముగ 

౨౦౦ల సంవత్సరములనా.టిశే యుండినటు సీదాంచత మగుచున్నది. స ధి 

ఆశాసన మిది : 

క 
గ ప్పకూర్పురు, 

LED Kn ఆ ట్ ఆశాసనలీపివలన (క్రీ స్తుపూర్వము 

ప * సెననొపస ముడకుతలస భభో. 664380 

[ -* .చేనాధిపతియగు ముడకుతలుని1 (ముడకుంతలుని) స్తంభము... +] 

గుంటూరుజిల్లాయందలి డే యగు భట్టి ప్రోలు స్తూపమునందలీ ధాతుకరం 
చిత్ర ములను ఆత్తిని సృతమగల జెక్కినాదు. ఈ చి త్ర ములలో ఆ hisses అమరావతికి సం. గానవచ్చిన బ్రాహీలిపియంవలి 

1 అ తా ఆం Pr న సత జు స సా క ప దీనిని మడకుతలుని (మృదుకుంతలుని ) అని సవరించి'నారు, 
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అమరావతీస్తూపము 

తొలుదొలుతటిశాసనములు, ఈ భట్ట వ్రోలుస్తూపళాస సనములననుసరిం చి 

వమా 6డవశ తొట్టి 

౦దేయు వాకుకయం దుండీినట్లు తెలియుచున్నది. భట్ వో వోలుశా'ససనము 

లందలి దృుధ్యభ, దృజువు,, భ్ ల వంటి వర్ణములు కొన్ని నీ అశోకకాస 

నములందలీవానితో 'భేదించునని బూలకుదొర 7 గారు చూపి వానిని డ్రానిడీ 
వర్షము లన్నారు. కాని యమరావతియందలి ప్రాచీన చ్రాహీ శాసన 
వరములను] దశ్నీ ణాదిరకము అశోకళాసనవర్లారు న. యిక కే 

పోలీక నుండును. *గ) వర్ల నము:నకు పపెని కోణమును, చృద్యప 
వర్ల ములును రూపమున ur ర మః( Archaic )గా నున్నవి 5 అనయా 

అశోక శాసనములలోనివానిని పోలియున్న వి. 

భా హీ ల్రీపి కృష్ణజిల్లా యందు we క్కస్తుప్రార్టము వ 

౨, మౌర్య కాల ప్రుళా సనములకు కషహాత లప: వానియందలి 
ముఖ్యలక ణము లివి! (౧) కది వర్షముయొక్క_ యార్ష రూప 

మింకను నిలీచియుందుట్క ™ తేలక ట్లు లన్ని వర్ణ మలయందును 

సమానముగ నుండుట, (3) కు పటి ఆం త్రో రాజులనా(6టి 

సిషప్ంషూచేథకాసనమలయంచ ముఖ్యలక ణ ముగ గానవచ్చు 

అ “క్క 9 వర్గ్లములకు దిగువభాగమున నుండు వంకరకొంకులు 
లేకపోవుట్క iy శృోరేఖలతోోడి dk వర్గము, ఈ లక్షణములను 

బట్టి యివి వ శ్కస్తుపూర్యము మొదటిశ శాబ్టివో  శృీస్తుశకము మొదటి 
కతాబివో అయియుండు నని నిర్హ్ణయింప ఖు నరముఖ స 

భాగాంతమునందలి చిన్న యడ్డుగీటువల్ల నీరకము నోవాోటు 
ఆంధ,శాసనలిపినుండి భేదించుచున్న ది. 

(ఈ, పులు సో 

3 , బూలరుదొర గారు లిపిని బట్టి పడుమటిదక్క_ను, కొంక. 

భాములందలీ. గుహాశాసనములత్రో 'స సరవచ్చున వని తరగతివారీవిభజన 

_ మునుచేసీ చూపిన అమరావతీ కాసనములలో చాలభాగము క్రీస్తు 
ఫకము రెండవశ తాబ నాటివి, 

ఈ, ఇమ్యోకుపంళపురాజయిన క్రీ వీర పరువు దత్తుని నాంటి బగ్గ 
య్య చేట కశాసనములందు కానవచ్చులిపిని బ్ జోలీ. మికి్మి_లీ సొగసులు 

దేజియుండులిపితో నున్నళా'సనములు కొన్ని క కలవు, బూలరుదొోర గా 
రిని క స్తుశీక.ము మూ౭ండవశ తట్టి నా6టి వగు నని యూహీాంచినారు, 

ఈయమరావతీశాసనములందు వాడినఫావ. ప్రాక్ళళము. దీని 
కీని వ్యాకరణశా స్త్రజ్ఞుల మె పెశూచ్ ప్రాకృత మునకును చద్దజు సంబంధము 
కలదు, ఇందు “గ కు బదులుగ క ియును (ఉదా: 'సక్రయ ) (2? 

శు బదులుగ “చియును (ఊదా; పవచితయ), “దికు బదులుగ 
“తుయును (ఉదా; చేతిక ఏ ఈణ ఏకు బకులుగ  నియును (ఉదా: 
_ఊనిస్య ఊంనిస్క సమనస్క తిని) ప్రయు.క్తమ లయినవి, కాశ్తీర 
జీళగాథ ననుసరించి పెళాచీ ప్రాక్ళతమున బృహత్కథ రచియించిన 
గణాఢ్యు( డాం ధ్ర రాజాస్థానేమ నలంకరిం చిన విద్వాంసు(డు, ఈ 

; గాథను బట్టి ఆంధ ధృభృత్య రాజుల క్కి ంద నాం ధ (ధ్రరాజ్యమున మెళాచీ 

.  ప్రాకృకభామను కన 'జరగుచుండి ను విక్వసించుట క వకాశము 
mz ha 

౨౯౯ 

ఈశాసనములు చరి తాత కమయిన్క అనంగా రాజవంళములకు 
సంబంధించిన విపాయముల నేమియు( బెలుపవు. ఆంధ్ర రాజులలో 
వాసిపీ ఫు త శ్ర పుళుమావి, శివ శ్ర శాత క రుల యు మాత,మే 

(UU) 
కలవు. అందు వాసిష్టివు త్తు నివే యెక్కువ. ఈకారణమున నాగా 
రు నాచార్యుల ని త్రం డయిన కాతవాసహను (డను ఆం ధ్ రాజు వాసిష్ట 

ఫ్ర త్తు (డే ము. కొంద. బూహీంచుచున్నారు.. నాగార్డునా 

చార్యులవారు చౌద్ధమున కొ సంగిననూత నరూప ము వ్రోద్చలము త ల 
| గొని యాం ధు స్ట మహానిరాణమునకు పెంపుసాంప్రులు సమకూర్చి 

యున్నారు, ఆం భ్రులకుం బిదప నీశాసనములు ప్రాయికముగ ఓ పాకే 
టక్త లు. న్కు *“వాకాటక) మనువ్య నామమును వెల్లడిపజుచు 
చున్నవి. విక్ సెంటు సీత్తుదొర గారి మతము పృకారము వాకాటక్ష 
వంశము క్రీ స్తుకకము 300 ల ప్రాంతమున రాజ్యమునకు వచ్చినది. 
త వచ్చు వాకా టకపాఠము సరియయిన దయినచో 
శ్రీస్తునకు ఇ పూర్వము ౧౫౦ సంవతృరములనాంగే దక్క_నునందు 

క టో లుండినట్లు గ్గు _రింపవచ్చును, 

అవు ఠా వతీకళ “--- అమరావతీస్తూపశిల్బ చిత ్రీములను విడి 
విడిగాన్కు వాని నొండొంటితోను, ఇతరచాద్ధ నిరాణవసలందలి శిల్ప 
చి తృయుల భో పోల్చి పరిశీలించి చూచినయేడల అనురావతీన్తూప 
నిరం మొక్క కాలమున గాక నాలుగుతేడవలలోే జరగినట్టును అమ 
రానతీస్తూ పకాశస సనలీపీపరిణామమున నొక్క_రకము. గాక నాలుగు 
రకము లుండినట్లును తెలియవచ్చున క్షే, అన(గా నిరాణమునంగునుు 
లిపియందునుగాన వికాసము కనంబడున క్షే శిల్పచి త (త్రీములతీర్చ్పు నందు 
గూడ 'శేువేటురకను లయినరీతులు కన్ఫ్సట్టును, (క్రీస్తునకు 
పూర్వము మూ(డువండల సంవత్సర ము:లనుండి క్రీ క్రీ జ్య స్తుశీకము pas 
భ్రతాబివణికును స్తూపమున వేటు వేణు నిరాణనవలు జరగుచుండిన క్షే, 

స్తూపశాసనలిపికూడ పరిణామమును చెందుచుండినన్నే చిత్రశిల్బఫు 
రీశులుకూడ ఆకాలమున "సే పరిణామమును జెంది పరిణతములె నవి, 

మొట్టమొదటి కాలప్ర కిల్పచి త్ర త ములు కఠువాతికాలప్రుచి త త్రము 
లంత న్భాదయర ౦జకముగ చిత్రింపంబడ లేదు, అంతియ కాక భు కాలపు శిల్పచి త్ర తే యుల్రందు has వస్తునిన్యాసమషాడ నతిసం గృహ 
ముగ( జూపంబడినది, ఇట్లు స హా మగుటనలన వివరములను చాల 
వణకు మలీచేయుటయేకాళ, 1 ae ళిల్పులు సమయ 

తుల్ సంశేతే పద్ధతి నుప మోగించినారు. ఇట్లు సంశకేతయల "నేర్చ 

తుచుటవలన చి తృితమయిన క థావస్తు వాకాలమునాటివారికి సుబోధ 
మగుచువచ్చినన్కు ఏయేవివయముల శేచేవి సంశేతములో తెలియక 
యికీరీవలీవారీ కాచ్చిత్ర త రంగములు దురవగాహము లయినవి, ఈకారణ 

మున కకం కొంద అిట్తికోళ ప సశ మయినది కా దనిరసు, 

ఆకొలమున కళెకౌథలము. శీ దనియు న్థూలముగ శతెగడియున్నారు ; 
కాని యాకళ నట్లు తెగడుటకు వీలు లేదు; ఏల యన్మ కథావస్తు 
mn go పేద్దదిగంగాక సంకోచితము చేసినను hh శౌను [= . 



500 

తనకళొ కొకలమును జూపుట కనకాళ మున్న చోటుల చెల్ల 6 దన నేర్పును 

విఫులముగ(6 జూపియే యాన్నాండు, ఈ సంశతపదతిని ముఖ్య ముగ 

బుద్ధజీవిత గాధలను చిత్రించునపు డుప మోగించియు న్నా (డు, కావున 

సంకేత పద్ధతి యీదియో విచారింఠేము. ఈ సందర్భ మునగే చాల 

హావిపా_ర హృదయాకర్ణ కమును, వివాద గస సమును అయిన బుద్ధవి గ్ర, 

అపరా దంతర్షరి త మయిరీయుండుటవలన కరన 

డ ఆలోచింతము, 

బుద్ధజీతమునందలి యన్ని గాఫలలోను పందకల్యాణములు ముఖ్య 

మయినవి, వీనిని శిల్బ్పమున' జిల్రి, తి ంపవలెను, అఊకాలము నాటికి బుదు ద్దు బుదు?ఃశు 

బోం 'బెను. తా కళలను వుహోపరీ 

శివలము కూన్యస్టీతి 

నామరూ పాతీత్ర 

నుయినస్థితిని పొందినవాడు, అట్టినానికి నామరూపములు కల్పీరె చి 
పాప కార్య మని. 

మహా పరినిర్వాణమును 

నిర్వాణ మనంగా. విజ్ఞానస్థితి యని కాని, 

యని కాని చెప్పవలెను. అనగా. బుదుడు 

శిల్పచి తె ములందు చూపుట అసాధ్య యేకాక. 

కూడ వారు భావిం మటచేత ఆకాలపఫుశిల్పులకు బుద్ధ శీ విత గాథ 

లను జెక్కుటలో సం శేతముల చేగ్నజుచుకో వలసి వచ్చినది. అయిన 

నీ గాథలను అసలా చూపవలసినంతే యవసర - మేమి కలీగన దని: 

కొంద అడుగవచ్చును. క్రొ క్రొ త్తీగా త హు 

చి క్రింది చూపుటకును త త్కాారణ మున నమో న కి విశేషిం 

నట్లు చేయుటకును మ హాత్తు( డయిన యట్టి బుద్దుని జీవిక మునందలీ 

మఖ్యు గాథలను చెక్కినారు. ఇట్లు చెస్కటలో సంశేకే పదక యావ 

(donee ముక యుగ నీసంశేకీ ములు పంచకలభ్యా ణముల వివ య 

మున ప్రయాక్తములయినవి. బుద్ధజననమునకు ఫా ల్తిల్ల లో బుద్ధపాద 

Cees పద్మ మును-గాని చెక్కె_దరు, మహాభినిష్ క్రమణ్య మన౭గా 

సర్వభో గవర్దనమును జీనుతోనుండు. వట్టిసజ్ఞయును చి తిం చుటవలనను 

(సీ కక డర్ధరా శ్ర మున తం డి రోగి? భార్యావు తలను, రాజ్యఫేగ 

'మనుసస్తరు క కపీలసస్తునగర ముననుండి 

ఫూర్వకమయిన eye గ: a
a ంవ జ్ 

అ డిన కః 

లీ 

_ యాసనమును దీర్చి, యాసనముమోందనో, డీ ౦ననో. బుద్ధపాదములను 

జెక్క్కు_టపలనన్సు బుద్ధుని ధ_ర్షబోధ్గను ధర్మ స కయున్కు దాని క్రింద 
ళ్; 

నొక యా'సనమును జోత్రించుపువలనను తా _ బుద్ధుని మొదటిధర్మ బోధను 

చెలుప పవలసివచ్చినపుడు ధర్న రచ క క్రుమును, దాని శ రచ నొకయాసనమును 

'రచియించి యాసనమున సభయపార్శ టన మృగ ములను జూపు 

దురు = మహాపరినిర్వాణమును స్తూపమువలనను డెలుపుదురు, 

అమరావతీకళ చేశీయము — బుద్దవి గృహమును మల 
ధి 

చుట భారతీయశిల్బికి తెలియ దనియు, దానిని మలచుట నాతండు. 

నీ (గీ తలవలననుండిమో, రోమనులవలన. నుండీయో శర్చుక్రా నె ననియు 
పో వందలు apne కాని యిది మ... క్స్ యని న్య 

మమఘులందే. కాంచవచ్చును. 

స్వీకరించిన పొమరు' 

నికి వన సాటి _క్రషయు Wu 
గ్రహింప రె”నందున బుద్ధ జీవి 

తమునందలి గొప్పనిపయములు బోధపడుటకు బొమ్మల భూపమున 

విగృహశిల్బముఖ్యలకుణ మయిన స్మాయువిస్సు టతేషమును 

నురావతీస్తూపము 

చి త్ ములను బరికీలించినచో తెలీయ(గ౫లదు ః ఎట్లన్క ఆశిల్సి సామాన్య 

ప ల గృసహములన్సు చాద్దేశరు లయిన బోధిసక్తు సల విగృళా ములను 

అ sti ఆత నికి వ 

జి తృించుట "తెలీయ దని యనుకొనుట కవకాళేమును లేదు. ఆతు 

మూనవ ప్రతిమలను జేక్కు_ట రోమనుబవల్ల 6 గాని, టీ క్రులవల్ల6 గాని 

“చేర్చుకొన నవసరమును లేదు, మానవభూపమును జ త్రించుటలోం 

గాక సంశేత పద్దతిని గ్ర ర్యముతోన్ను సాహసముతోను వదలి పెట్టునట్లు 

చేయుటలో గ్రీకులు తోడ్పడి రని ముజటకొందటు వాదింతురు. కాని 

యాిస్తాంతమ స నంగీకదించుటదము( గష్ట్ర మే ; 

త ములలో బౌద్ధవిగ్కపా 

ఏల యన, అర్వావీన 

శిల్పచిత, మున్న చోటుల దాని ప ప్రక్కనే న దానీ 

హి త వ 6 జూకు ఎయు మనము గాంసలళలము, 

శిల్పమున బుద్ధి గృహావిహ్క_రణమునకు మనము | గృీకులదా(క 

పో నవసరము లేదు, దీనికి మూలము మనము స్థానిక వివయపరిణా 
” ఆ గి జీ 

కాలక్రమమున జ పర్యనే కలో 

మువకీ ' నామరూపర హిత నా ర్తి ౫ నెన్నంబ డెనబుద్దుండు కరుకాా 

చూ ర్రీగ మార్చుచెం దెను, ఈమాళ్సే బౌద్రవుతచారితృమున నిది 
ణి లో 

వజిభోం బెలుపంబజిన మవోయాన్న మహాసుఖవాదములకూపముయిన 

పరిణామము. ఈమార్చు వచ్చినయనంతరము కొరకు బుద్ధు 

నికి చక్క_నిమానవరూపము నిచ్చి, యాతని ముఖవై ఖరియందును, 

అభయహ 'స్రమునందును కరుణానూర్హి యని పరిణామమును చెందిన 

యాతని ముఖ్యస్వరూప మయినకరుణను చక్క_ంగా వ్య శ్రీకరించెను. 

శిల్బమున బుద్ధి గృహోవిన్యు.రణమునంము  బౌద్ధమతక త్త కపరిణామ 

మును సులభముగా (గృహింపంగలము. భారతీయచిత్రశిల్పమున బుద్ధ 

న 
విగ్స్కహ  'మేర్చడణుట కిదే కారణము కాని, చృీకులయొక్క_ కాని, 

రోనునులయొక్క_.కాని తోడ్చాటు కా దని తెలియంగలదు, 

భా ధ లిల్చీ "'తొనుమల చుకుకు పృ ల్యేకకథావస్తు వున్నంత 

కాలము తేనసౌాంతే దారినే ల్రైక్కెను కాని కృ కకళా ప్ర భావమునకు 

మాల్రేము. వశు(డు కాలేదు, గీకులయు త్తమశిల్పర చనల ననేకముల 

నతడు చు3చియుం సవ చ్చును కాని యతే(డు వాని ననుసరించియుండ 

చేదు, అమరావతీచిత (త్రీశిల్పములం మ6 గానవచ్చు బుద్దవి గృహశిల్బమున సే 

గీ సక 

ల 

లేము. ఇది యొక్కటియే అను రావత్రీహానవని గ్రహౌకిల్బయు శ దేకీయమే 

(గ్రీకుకళానుస సరణము కాని, గృీకుకళాప (ప ఫౌవజన్యము కాని 

కా దని ను జాలును, ప్రీత తిమాశిల్పమున | గృీకుకళకును, 

కాక మణి యేయికేర మానవవి గృహ రచనమునందునుగూడ 

కాని 

_అమరావతీకళకును గలవ్య త్యాసము మటణింత స్పవ్వముగం గనంబడం 

నీ క్ గలదు, ద్ర పృతిమారచనమునండు అమరావతీశిల్సీకి సాధారణమగ 

తీ త్రిభంగములను జాపుట వాడుక, | గృీకుశిలి కీ పద్ధతి -శేవలము విదే 

టక కాని దుస్తులు, నలు మొడలయిన కొన్నిపాత్త ములు, 

జంతువులు మొదలమినవాని _రచనములందు శ్రీకళిల్పసామాన్యము 

లయిన లక్షణములు కొన్ని అమ రావతళీశిల్పచి త్రృములందు6 గానవచ్చును. 



అమ రావతీస్తూ సము 

అమరానతీస్తూపశాసనములు. కొస్ని 

( అమరావతీన్తూపళాసనలిపి పరిణామమును చెలుపుటకు ) 

౧. రెవరస పడిఫుడి [ని |యానం. 

౨. ధంజకటకిస నిగమస, 

వెం [స] ఛదస చ మాతుయా... 
నం నవకమికా _ డ( %ప)ధానడా(ఢిపృరి.., 
“థో  ధమకధికో అయడా(*పారడో(*పో) చ 

*గామె వాథవస గహపతిస వాకాటకస గహపతికి [ని] 

నా ఛెరెన బొధిశన భరియాయ చమునాయ సభాతు౩హీ... 
 , లెవా సగాతీమితబంధ చెపి చ అపణొ ఆయువధ నిక [వు] 

౫. నుతు-డ పరక 

కొ డిముటికస 

తిణి సుచియొ 
దానం. 

౬. రాజలెఖకస బల 

స జాయాయా సామద(తా] 

౭. పవచితాయా భదయ పనచ(చితీయ నకయ 
వొయధమ నమ, 
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అమరావతీశిల్పము% నాగినులు ( నాగకన్యలు ) 



అమరావతి స్తూపము 

అమరావతీక్షశయందు గీ కుకోభాపృభావము లే దని అది (గ్రీకకళాను 
సరణము కాదళి Si ఇది యెట్లు కలిగ నన్న దిని 
ట్లు సమర్థి ౦పవచ్చును, బౌద్దాం ధశిల్చీ యు త్తమ గీ గ్రకుశిల్ప పరికల్పన 
ఉం గాంచియుండ డవచ్చు. (3 యిదివజికే తెలుపబడినది, ఈకారణ 

మున నాతం శాకళయందలి నునోహరములయిశ యు త్తమళ్ళం గార 

పరీకల్బన ములను జేపట్టి భారతీయకథావ స్తువుల కనురూపమయినరీతి సీం 
గారమునకు (6 బ్రయోగించి తేన చేర్చును, బుద్ధివై శద ద్యమును జూపి 

నాయడు, ముఖ్యముగ క య మిసున ప్రతిమలు, సింహములు.__ 
వీనియందు గృీకుకళొప ప్రభావము స్పస్థయగ కనయు పను, గిన్నె లను 

౩ల్లో 

గ్రీకులు కంల గన్న లయాష మునశు గొల్ల బోయలకజ్ఞలను గ్ర కం 

bbs విభమునను స గంతు తంతు, bart 
నజ్జాత ము లయిన సింపూములను చితి ంచుటయంగును గీ రారారా 
ఖ్; పాడ డక ట్టుంగలదు, 

బుద్ధివ స్త్ర ధారణ కున ను త్తరీయమును యజ్ఞే ప పవితధారణ పద్ద | చి 
తిని వర్లివాటువేసికొని కుడిభుజము ననాచ్చా ని కము? నుంచుట దేకీయ 
బలః ఇందుకు భిన్నమయిన గ, గీ కుపద్ధతి యందు భు తేన యు త్త 

యు నురమును, ప ఫ్రా కి 8x శాన్యాదించునట్ట కప్పు 
కొనును, (ఫ్రీ ఫురుహుల జంటలలో (మిథున,ప చుతినులు ) మ్ర్రైలాన్కు 

పురుషులును వస్త్రములు ధరిం మట గృీకుప పద్ధతి; కాని దేశీయకళా. 
పదతి నీజంటలు కొంచెమించుమి౦ మగ sy సు లుగనే యుందురు, 

| 
కటి ప (ప్ర, దేశమునకు అనిని త్రీ పురుషుల నుభయులను నగ్నులుగశే 

హా. దేకీయక భయందలి సామాన్యాణార ము, కటి ప, దేశమునకు 
దిగువ పురుషులకు వసనభారణము చూప(బకుట కలదు. aa ద్ర్రలను 
“కీనలము నగ్నలుగం జాఫుటయే వాడుక, కాని కొన్ని కొన్ని రచన 
లందు మానసంరక్ష్షణమునకు కొన్నికొన్ని సందన్భములందు శృంగార 

రూపమయిన యాచాౌడన ముండిన నుం శవచ్చును. దేకీయకళయండనీ 

యీోాలిధముగు నగ్నతనుగూర్చి యించుక చర్చీంతము, 

నగ్నయ్రుచిత్ర త ములు ?__ అమరావతియందలివియు, దానికి 

చుట్టు ప శుక రాల దగ్గజుగ సన్ను స్థ సలములయందలళీవియు నగు స్తూపముల 

eg ప్రతిమా శిల్చమున (మైకా కొన్ని కొన్ని స్థదర్భ మలలో వస్త్ర 

విపీనలు గాం జూపయడుటచేత కళా విమర్శకులు కొందటు ఆకాలప్ప 

_్రలకో వస్త్రధారణ ముం డెడోది కా డని సీదొంతము చే ననారు;. 

కాని యీవివయము (స్ర్రీలకటి ప, దేశమునకు సెనుండు వల భాగ 
మునుగూర్చి చెప్పినప్పుడు 'సత్యమయినం గావచ్చును కాని (లక 
ఆసలు వస్త్రధారణ ము లే దని చెస్పుటమ్మా తృము సత్యచూర మే 

యగును; ఏలయన, అమరావతియంనును, _ఇలేరసమిో పస్టలములందును 

గల స్తూపములమోంది శిల్ప చిత్ర ములను బరిశీలించినచో వృస్త్రవిహీన 

లయిన _్రీలళితో పొటు వ(స్త్రభారుళలయిన _స్రీచిత్సతులును కాన 

వచ్చుచున్న కారణమున మన కట్టితీరానమును జేయుట కవకాశము 
కనిపింపదు, pec ల నొండొంటితోను, ఒకొ్ళ_క,._రం 

“గయునం కెక్కిన ప్ర పృథిమలచే యొండొంటితోను పోల్చీ చూచినయెడల 

అట్టివివయములందు శే నగ్నత యావశళ్యక. మయినను 

'డట్రిరంగములంచు నగ్నతను జాప 

చిన్న గడి కున యందు. మిధ్రునచి త్ర ములను. కక నగ్నతం 

కీం౧ 

తన కళావై వై దువ్యుమును జాపుట తు స్వేచ్భయు( జక్కన 
సందర, ములయందు మాత్ర, ము యాం ధృ శిల్ఫీ నగ్న న్ర్రీప్క తిమలను 
జితించె నని బోధప వ Uy 

re ee Ara వగుటవేత శిల్సీకిం దనకళయందు( 
జాప రానిది కాని, అనుచిత మెనది కాని యేదియు లేదు, ఈ కారణమున 

కళ యందు నగ్న తామత ము (Nude inary అను నొకవాదము కలకు, 
దీనిని పబ బలముగ( జేపట్టినవారు గ్రీకులు, కావుననే గృీకుశిల్పులకళా 
రచనయుల యందు ఇట్టిన త saan సాపట్టును, కాని చీకు 
ళిల్చి కుల త, ములను ర చియిం చుటలో( జాపంలిగినంత చేప్పు 
నగ్నషస్ర్రి ప్ప ప,తిమార చనమున 6 జాపంజాలండయ్యాను, చెద్దాం ఛృశిల్సి 
గ్రీకుశిల్సి కదురాడ్డి నిలిచి యాతడు కృతార్షుండు కాని విషయ 
మున6 దాను తన-నేర్సును చూప6దడల పెటి ట్ర నగ్న(ఫ్రిగిరీ రావయవవిన్యాస 

సౌందర ర్యర చనమున ఆతనిని ద్ోన్ సిరా జని విజయి యయ్యొను. సానిక 
(తీర చసములయం దొక ఢా (పే చిత రీములయందుమాత్సమే నగ్నత 
Pen కిదియే కారణము,  గృీకశిల్సి తనకౌశలమును జూ ఫుట 
యం చెక్క_డ నిలిచిపోయెనో యచ్చటనుండి యందికొని యాం శ్ర, 
శిల్లీ తన ప్ప పృణ్ణను జూపుబకుం దలపెస్టైను. ఇదియే బాదాం ధ్ర, ధ్ ఇల 
విశిస్తలకనమ. ఆం ధ,శిల్చి శ్రీణ్చికం తె భావోన్న తి కలవా 
డని "తెలుపుట కీయొక్కో_ విషయ మే చాలును, ఈకారణముననే , గృీకు 
శిల్బులు ఫురుషావయవ విన్యా ససౌందర్య పృడర్శనయున గొప్ప శేట్చను 
చూపినవారు కా6గా, భారతీయశిల్సీ (స్త్రీ నేరవయవవి్యా ససాందర్య 
(పృదర్శనమున తనక ₹"విదగ్ధతను జూపి ప్రశ _న్లీ వహించెను, తనకళా కాళ 
లమును జూఫుటయే యిట్టి స సన్న ప్రీ ప్రతిమారచనము న నందలి ప్రయోజన 

మనటచేత తారలు. పవిత్ర రలయిన. బుద్ధజీవిత గాథలనుకాని, జూతక 
కథలనుగాని చెక్కు నప్పుడు నగ్నత చూపీయుండలేదు. పొప మని, 
అపవి త తమని, బౌద్ధభ కృ బృందమునకు హృదయా వేదసకర మని మక 

విమయఫగాథాచిశ్రీరచనమున శిల్చీ సగ్నతబో లికి పోయినవా(డు 

కాడు, దీని క కారణము కానిచో మారధర్ష aa ప మార 

తేనయలు నగ్నలుగ వచ్చినట్లు ల. ౦థములందు6 దెబుపంబడినను, 

'శిల్సి వారిని నన్నలుగ చేల రచియింప లేదు? ముతవిషయకము లయిన 
గాఢలయి యవి పవి త్ర శీవుయిన వని కీలభ్ధంగము చేయరాని వని శిల్పి 

త్ర,దర్శించియు.0డ 

శేదు, సాందర్య పృయోజనము ని నిమిత్త మును శృంగార సౌ భాగ్యము నిమి. 

త్హమును అవకాశమును స్వెచ్చయును లభించిన సో Doon 

మా త్త మ్య అనయా 'ఆ్రుఫరుషులజంటలు మొదలయిన చి తో, రచ 

లంటే డె యిట్టినన్న తను జాప్రచువశ్చెను, ఇట్టె నన్న ప్ర లీ నల 

మిట్టి శృంగార పొ భాగ్యమునకు మూ ర్ మే యన్న విషయము సింగా 

రించుకిొనుచుండినట్లు చితి త్రింపయబకిన యక్షీ ప్ర పృతిమలను గాం చీన స్పష్ట . 

మగును, చాద్ధజీవిత గాధలను కాని, జాశకళథలమగాని రచియించినప్పు 

కఫ ప్ర్రక్కశే. శృంగార ముకొజకు 
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జూాపియుండుట చేత శిల్సి కేనన్న త మోందంగల యఫ్ిమాన ము వెల్లడి 

కాలను, బుదజీవిత గాథా, జాతీకచి త్క్యరంగములయం దే అవ కాళము 

చిక్కి నచో, స్థలము దొరకినచో నతీ(డు కథా వస్తువునకు సంబంధింపని 

సామాన్య స్ర్రీరన ములందును నగ్నత కనంబజుచుట కలదు. 'ఇందు 

వల్ల నతండు మత గాథాపవిత్కతకు భంగము రాకుండ జా గ్కత్తే పడుచు 

తన నగ్నత కవకాశము కల్చించుకొనుచువచ్చెనని భావింపవచ్చును, 

విలాసినీరంగములందే యొక్కొకప్పుడు కేవలము నగ్నలుగ నే కాక 

_య్రలిమా నము న నే జాఫుటకూడ నుండుటవేత 

ఆ) గొకౌలిమున నగ్నలుగ నుండిరనికాని అట్టినగ్న ప్రతిమలను జెక్కు 

టయే యాకాలపు నిల్పులయాచార మనికాని వచించుటకు వీలులేదు, 

శిల్చి నగ్నతను జూపందలంపనప్పుడు (స్ర్రీని వసనము ప్రూర్జిగ ధరిం చిన 

టుయినన్సు మో(కాలీవటికు ధరించిన టుయిననూ' తుదకు కటిబంధమున 

కంటీయుండి గుహ్య మును గప్పు ణా. దనముతో "నె నై నను రది 

యించువా(6డు. ఇందువలన, కిల్సియుద్దేళమున (స్రీ (త్రై) వ Sas 

నన్న శాభావమునకు నీవ చాచ్చాదన మయినను జూలు నని కును 

శేటపడ పదడలలదు, ఈయాచ్చాదన మయినను వ ప్రురూపమున నేయుండ 

ననపో ఇప్పుడు బాలికలు ధరించు * అంగబిళ్ల ? రూపమున 

నుండవ ద్చును. కొన్ని కొన్ని యమరావతీశిల్పచి త, తృయులం దిట్టిబిళ్ళ లే 

దూడవచ్చుకు శిల్సి నగ్నా భావమునక ఈవిళ్లను ను దిగువకు వ్రేలాడ 

_జేసియు, నగ్నత కొబిళ్లేను పె 

నొంద౫ల(దు. 

సంగీకవాద్యములు = లలికకళలలో నొకటియెన సంగీ 
| ఇష కష చ ర్ ణ 2 - ల్ని తమునకుంగూడ అమరానతశిల్పమున ప్రాధాన్య మియ్య(బడినట్లు శిల్ప 

చి త్సములనుబట్టి తెలియవచ్చుచున్న దె, 'శిల్సీకి చి తృరచనమున "నెట్ట 

ఫావీణ్యము కలదో యే యాకాలపువారికి నృత్త, గానవిద్యలయం 

దును అంతటి విశేన. కాశలాభిమానములు కల వని చిత Sila 

es ము సుచున న్నెః 

'నాట్యచి క్ర రచనములను బరికీలీం చినచో క్రీశ నాట్యార్జ 

_లనువిధిని, అమ రావతీశిల్చి యంగీకరిం దినట్లు క నంబకదు; ఏ్ల యన, 

నాట్యాభినయములు చెయాచున్న ట్లు రచియింపంబ కిన పురువుచి త్ర 

ముల నెన్నిటినో అనురావతీశిల్పమున( గాం చయలు. ఒక్క స్రీ 

పురుషులే కాక నాట్యాభినయానర్హ లయిన కుబ్బ యక గణములుగూడశ 

 లయకటి ట్రి చక్కంనినృత్త క్రభంగినులతోవా స స్థవతేయూుట్రి పడునట్లు నాట్యము 

చేయుచుండినట్లు శిల్పి. రచియించినా౭డు, నాట్యాభినయా నర్మ లుకూడ 

నః ృత్యముచేయుచుండినట్లు శిల్పి చి తృించుటకు(గలకారణామును మనము 

గృహీంపలోలిగినచో నతనిభావోన్న తి మనకు బోధపడంగలదు; అదె 
యీ దన ౩ మానవునియ౦ిత రానందవ్య క్తి కీ కరణే నాట్యము, తదానం 

దము లోకమున నందజకును సామాన్య మగుటవలన కద్భహీర్థ క్షణము 

లయిన నాట్యాఖభినయములుకూడ నందజుకును నె సామాన్య మే, ఈకారణ 

a మున నతని కిచ్చ యున్నచో, సవకాశము దొరకినచో జంతువులుకూడ 
నాట్యము చేయుచున్న ట్లు చూపియుం డెడివాండేమో || బౌద్ధమతమున 

లను. జేతితోచే మాటియు, మజీకొన్నిట నొక విధమయిన 

క_త్రియు( జాపి యాతడు" 3 

అనురావతీసూ పము 

నెట్లు సర్వ్టస త్త పములకును బుద్ధత్యవ్రా ప లభ్య మో ఆశే నాట్యాళీ 
Or Kn థ్ కో = 2 నయములును సర్వ సత్తీ లభ్యము ₹; బుద్ధత్వే ప్రా _ప్రీయందు కస్ట 

ముం డొన నుంశవచ్చు శేమోకాని యిం భెంతీమూ త్, మును కష్టము లేదని 

చూపుటశే ళిల్పీ సామాన్య లయిన స చ్దాదిగణమురు కూడ లయ బద్దమ 

లెన కళరీరభంగిములతో నాట్యాఖినయములం చేయుచుండినట్లు pn 
యించినాందు, 

అభఖినయమును బుకస స్క_రించుకొని యుండు జం (లం గాత్ర 

సంగీతముకూడ చిత (ల్ గల్పమునC బ ట్రైదర్శిత మయినది, "గా oy వాట జ 

మున. జూాప్రట యసాష న్య ముసటచేత తాళము వేుచుండినట్లు 

దూపబ కిన చి త్సర చనయులవలన నది యూహాసాధ్యము కావింప( 

బడినది. ఇయ జం శ్ర చాద్యకు వేణువు, ఒకనిభమయినవీగా ( Harpy 
మొదలయినయుపకర ణములవలన6 బచెలుపంబకినది. ఇప్పుడు మనడేళ 

మున నరుదుగను, పాళ్చా క్ర స దేశములందు సామాన్య ముగను గాన 

బడు నిట్టివిణ (Harp) అమరావతీశిల్పచి తృ త ములయం దతిసామాన్య 
ముగ గనిపించుట విశేహము. FTAs తంతు 

సాధన 

ముతో మోటియు నీవీ వాయింకురు. ఈవిధ మసపదతి (డు 
మనము గోటువాద్య రు నందుం గాంచ(గలము, స్ట 

వేటువేటుర కము లయినజం త త్ర,సాధనములచే కొందలు సంగీత 
సుధను వస్తి ంచుచుండ నితరులు కొందజు మృదం గములు మొద 
లయిన సాధనములతో తాళము వేసీ మేళము చేయుచుండినట్టు 

చెక్కి సశిల్బచి త్రము లమకావతియం ద'సేక ముల్లు కలవు. ఈనాడు 
మనక్ర6 చెలీసినసంగీత సాధనము లన్నియు నానాండుకూడ వాడుకలో 

నుండినట్లు అమరావతీశిల్చచి త, ములవలన  విళద 

ఫంఖుము, 

మగుచున్నది, 

కవిధమయినవీణ (Harp), వేణువు సితారు మొద 
లయిన జం రీవాడ్యముల నమరావతీది దితి త్కశిల్పమున గు ర్తింప(గలము, 

తాళము వేయుటలో పెక్కు_సాధనములు ? గలను. కరతాళము, తాళపు 
చిప్పలు, మృదంగమా, త బలా, ఢక్కి_ ఖంజ్ర్క తె "ప్పెటలు, వీరణము- 

ఇంత యేల తాళమునకు చే, గుపయు కృములగన వన్నియు. శిల్ప 
చి త్రీ ములందు( జూడగ(గలముః 

మాత్ర జీవనము : జజ అనురావతీ చిత శ్రీశిల్పమునC బాప 

బడిన యుద్ధష త్ర ములను ఎట్టి యప్పుడు సెన్యము' రగ గజ తురగ, 
పదాతిసమేత మని శతెలియవచ్చుచున్నది, రథముల నెక్కి యుద్ధము 
చేయురథికులును, గజకుర గముల నెక్కి వోరుసలుపు నాశ్వికులును 

"పెక్కు రుండువారు, యుద్ధమున నుపయోగిం ప (బశుచుండిన రథములు 
ద్విచక్ర క, యుతము లే. యని యుద్దచి త్రృములను బరిశీలించిన6 'చెలీయ. 

“గలదు, ఇట్టైరథ థములళు త ఇ రెండుగజ్ఞములను గట్టువారు, 
ఈరథములందు రథచోదకునికిని, రథికునకును సరిప డిన స్థంయుమాత్ర 
ముండును, ఉత్తరహిందూదేశమున నిప్పుడు చాడుకయం దున్న 
“టోంగా” యను శకటము ప్రాయికముగ నీమాదిరిరథముస నుండీ పరి , 



అమరావతీ స్తూ 
కామము చెందినదియే కావచ్చును. రథికుం డెప్పుడును ధానుమ్ము_(డే, 
ప్రాచీన కాలమున రథికయోభులు ధానుష్ము_ లన్నవినయ మీ చిత్ర, 

WU 
యమువలనను డెలియనచ్చువిహయ మే శిల్చచ్చిత్మీోములందు రథం 
కశత నిలుచుండియే యుద్ధము చెయు చున్నట్లు చూ పట్టును. 

దం డు 

శిల్పమువలన నే కాక పురాణాది గ ,0ఫ ములవలనను, అర్వాచీన వాజు 

అశ్వద్యయ మును బూన్చిన ఫ్రూరో ఎ! కరములు కకలయుయుద్ద్ధ 

వ్యాపారమునం దే కాక్క కొన్నికొన్ని సృ తేక సందర్భమయులందును 

వాడుకయం దుండినట్లు తలియుచున్న ది, రొజు పట్టాభిషి కం జయి 
యూశేలపన పడును, దేవదర్శనార్థము కాని, మహాత్తుల సందర్శ 

మ కాని వెడలునప్పుడును, భ క్గారవ ప ప్రపత్తులు చూపవలసిన 

యిట్టి యితర సందర్భ ములయందును ఇట్టిరథము లే వాడుకయం దుండె | కా 
డివి, సామా న్యావసర ములయందు రథమును జూపుట వాడుక కాదు, 
ఈవిపష యము వెస్సంతర జాతకకళథాచి త, త రంగములను బరికీలీంచిన విస్ప 
సము కాగలదు. ఈజాతకకథయందు యువరాజు వెస్పంతరుండు 
రాజ్య బహిమ్క్మృతుం డయి దారపు అ దులతో నరణ్యముల కరుగు 

నప్పుడు ఆశ్యవాహక మయిన రథముసెక,_ వెళ్లి నట్లు షన గ ౦'నము 
లయం దున్నను అమం'వతీశిల్సి\ యాకాలమునందలి విధి ననుసరించి 
రథమునకు ప్రూూరో షక్ కముయిన విశేహ పస 

యువరా జయినను వెస్స్పంతరుండు సొమాన్యమయిన యెద్దులబండీ 
సెక్కియే వెళ్ళి నట్లు చిత్కించినాండు. వెస్సంతరజాతక క 
మున చిత త్రశిల్పమునందు. గనంబడునట్టిమూర్చు శ్వల _మొక్కృయమరా 
వతు కాక్క దాని కికుగుపొరుగుల ననంగా, నాగార్జునుని కొండ, 

వ. న షన త్ర తీశిల్పయునందును జూపట్టును, 

యాద్దచి త్ర ములు౫ల యమరావతీచి త శ్రశిలాఫలకము లతిశిథిలము 
నన మైత (త్రజీవ్యుచిత మయిన Cs భూప శిర స్తా 

కాదులనుభటించి వి శేవముగం చెలీసికొనుటకు వీలు లేకయున్గనే. 
కాని మ తృవ్యాపారమున నుపయోగింపంబడుచుండిన యాయుధను 

లను చిత్రములను జాచి గుర్తి ౦ంపవచ్చును. ధనుస్సు, బాణము ఖద్దము, 
డాలు == (ఇందు సామాన్య ముగ “గానంబకు కడుచిన్న రకము 
డాలును, మనుష్యునియంత యెత్తుగల "పెద్దరకము డాలును గూడ 

గలవు, చక్రము చిన్నయిీిం పె, బల్లెము ఎ ఇవి యా నాడు 

వాడుక యందుండిన ముఖ్యమయిన యాయుధములు, జం కెలుభాడ 

యుద్దరి రగ్గమున వాడుకయం దుండినట్లు అమ రావతీచి త (త్రేశిల్బ్చము నుబట్టి 

gS 

_కట్టడములు = 'అమురావశీచి త తృోశిల్చయును ''బరిశీలిరాచిన 
యెడల ou కందు సామాన్యము లయిన పూూరిగుడిసెలు మొదలు రాజ 

హృర్శ స్థిములనటికోను “గానవచ్చును, మట్టితో గట్టిన గుడి సెలమీ౭ద 

నిప్పటివలెనే జమ్మ, అవురుగడ్డి పం! రకరకములయిన_ పూరిని 
వ ము. ఇట్టి ఛూరిసడిగలలా చుట్టుగుడిసెలున్కు స సమకోణముగ( 

సృయోజనమును జూఫుటచేత 

కమునకుం దెచ్చుచు స్తూప ప్రాకారములవలె నున్న వి, గోలీ మొదలగు సరనులతయాందు కొంచె మించుసించుగ ల [| [ 

| లమర్చువారు. 

ష్ ము తర, 

దీర్చిన గుడిసెలును గాడ కలవు. ఇండవరకము గుడిసెలకు లోపలికి 

గాలి వచ్చుట కరా స టు"చేసీన జాలక అ లగూంద్తుహడ శిల్ప యునం.జాడ 

వచ్చును. చేదవారు గుడిెసలయం దే కాపురము చేయువారు. ఇట్ట 

పూరిగు డిసెలతో గాడిన చిన్న పల్లె కయినను చుట్టును (ప్రాకార ఫునోడ ద 

యుండెడిది, ఈగోడ పయికముగ గ్రైకుళ్థులు.. " సాముదాయికము 
మోద గట్టిన దగుటచెతి( గావచ్చును సాధారణముగ నిటికలతో 
నిరి రి, ౦పంబడుచుం Roe 

గుడిసెలకుం వివప్క boa దిగినట్టు నాధా 
రణ గృహములు మొదలు అంతే స్తులుగల మేడలును, మిదెపున్కు రాజు 

భవనములును గూడ నుం డెడి౨. ముందుభాగమయున మి ద్రేలుగల మేడలు 
కొన్ని, రెండంతస్తులవి, మూఃడోంత స్తులవి కొన్ని శిల్పరునం జూడ 

గలము, విఖిలో జరగువిషయములను చూదుటకు వీల'నట్లు ముందు 
వై పున. గొన్ని మేడలకు వసారె లుం డెడిని, సుడలకు. గజ్రపులాడ 
ముల యాకృృతిని (Horse shoe) వాతాయనము లుండెకివి. పెద్ద 
యిండ్లకు నింటికప ప్పృుకొన ఫెగ ములును అట్టి యాక్ఫతిని దీర్పుట 

కలదు, ఈ ద్యానవనముల నంటి చలువ క 'ప్పరము లుం'ె కీవి, ఉద్యాన 
వనములందు జనులు కూర్చుండుటకు నేటి న 
వలెనే లిలాఫలకములతో. గాని దారువునో (గాని నిర ంచిన పీ 

లుండెను, వీనిలో 6 గొన్నిటికి జనులు కూర్చుండునప్పుడు వెనుక 
కానుకొనుటక్రు కములుకూడ నుం డెడివి, 

కొన్నికొన్ని మూవరణపుగోడలు దారునుయని రాణములను జూప 

లామ ప్రాకార 

ద్వారములును, విలాసద్య్వారయలును నటనా టె పోచ ి 
తములు, ఇట్టితో రణము లొాకటికాన్సి శెండుకాని మూండుకాని 

యాూుం డెడివి, మర్గముల చుట్టును, నగరములచుట్టును గొప్పప్రా పాకారము 
లను దీర్చువారు. yo త్ లోపల చె న పెద్దద్వారము 
లుం టజెను. ఏకద్దుర్హ; నగర ద్యార కుడ డ్యములు మ్క్కి లీ య్ త్రయినవి, 

వీనియ గ గ్రథొగములు చె చై త్యవా తాయనాకృతిని పొంది రక్షకా-గారము 
లయి లీనర్చుచుం చెను ద్వార కుడ్య ముల లో పలీకొనఫాగములందు 
ద్వారమునకుం బె చెని తోరణములవలె నుత్తరవాసము ( Palisades ) 

ఏనిపార్శ ;ఫౌగములనుగూడ రక కాగారములవ లెనే 
వైత్యవాతాయ నాకృతిని దీర్చుట వాడుక, 

టా షట? నశాలలయిన చె శ్యాగారములును, న నూ పములును గాక 
గంధకుటు లని, పుణ్యశాల లని. పేరొందిన దేవాలయములు కొన్ని 
యుండెడివి, వీనియందు చిన్న న్తూపమును గాని బుద్దపాదములను గాని 
సెట్టి. పూజించు వారు. -వీనిని సమకోణాకృతినో, bre స్రాకృతినో, 
వృత్తాకృతినో నిర్మించుచుండిరి, వృ త్తాకృతిగల యిట్టినిర్రాణము చుట్టు 
నధిష్టానకుడ్య మున, దానిమోంద _స్టంభములు నుండీ, వని 'ఛ శ్రాకృతి 

గల లీ నొప్పుచుం-డెను, ఈవిమానముపార్శ వ్రములందు 

ప ప్రాశారప పరికల్పనలును, చైత్యవాతయనపరీకోల్చనలును కంగా 



వెంక 

రముగొజుకు రచియించువారు, నిర్ధాణము వృ త్తకృతిగల దయినయెొడల 

గ భెగమున నొకళిఖర ము నిత రాక్ళతుల నున్న యెడల నాలుగు శిఖి 

రక యంత కక్కు_వసంఖ్యగనో యుంచుటయు సం ప్రృదాయ 

తుగ నుండెను. వైత్యశాలలు గుజ్బవ్రూకాడను:లయాక్ళతి న నుం డెడివి, 

బాద్దభికుంవు లౌనేకులు వచ్చి నివసించి యధ్య్యయనము చేయుట 

కనుహాలము లయియుండవలసిన వగుటచేత కొదరికోరయల సాధార 

ణముగ స్తూపములకును, చై త్వా గార ములకును సమాపమునం దుంజె 

డివి. సెక్కు_గదులతో శోభిల్లు నిట్టినిరాణములందు వందలకొలంది 
బౌద్ధభికు వులు నివసించుటకు సౌకర్యము "అండెకి వి. ఈనిరాణములు 

వృశ్తాకృతినో, చకుశ్శాలవినమున 'సమకోణాకృతినో, చళురస్ర 

ముగనో యుండును. చతుళ్ళాల ననుకరించు ిట్టిిరాణమనడిమి వాస 

మున మండువావిధమున ఖాలీస్టల ముండును. ఈ ప్రదేశముమధ్య భాగ 

మున అశ్వత్థవృ కమ కాని, దానినిబోలీ నౌ ప్పనీడ నొసంగు మటయొక 

వృకుముకా కాని యుంచుట వాడుక. చకుశ్శాలరితిన్ని చకుర "స సృముగను 

నిర్మి తములయిన విహారములందు ఏనో యొక 

నసగృహముగ నుండును. మిగిలిన మూా6డుప ప్రశ్యలనున్న శాలలు “పెక్కు 

గదులుగ విభ _క్షయఘలయి భీక్షుకావాసమున కనుళూలము లయియుండును. 

ఈగదులద్వారముటు లోపలంగల ఖాళీ ప్రచేళశమువై పే కాని వీథివై 

ఫుండవు, ఒకొ్క_క్క_గదికి గాలి వచ్చుట కెనువను చైత్యవాతాయ 
నాకృతిని గవాకు ముండును. ఏగ్గవై ప్రననుండ్ చూచివచో నీవాతాయ 

నము లొక-చక్క.. ని మాలికవలె నయనపర్వ మొనరించుచుండును, చతు 

శాలల ననుకరించు మూ(డంతే స్తుల విహార ములుకూ శ అవురావతీ 

చిత్రశిల్పమున. గానవచ్చును. 

చుక wae మదో 

'వేపుభూ పాదులు :- అమరావతీశిల్పచి తృయలను బరికీలిం చిన 
యెడల చేవభూషాదుల ననుసరించి శిల్పి తీర్చిన ఆయాతరగతులవారి 

సితిని నిర్ణ యింపవచ్చును, ఇట్లివారిలో ముందుగ రాజుల వేసాదులను 

గుణించి విచారింతము, 

రాజులు. 
జే భూప. ణాలంకృత నుయినశిరోక వేస్టనమును గాని ధరించుచుండిరి, 

ిరోవేష్టనమును పార్శ్వ ఫాగములకు కోరకొప్పు వచ్చునట్లు ధరించు 

టఉదరంం6ల గలదు, కర్మ విధము లయినకర్ణా. భరణ 

ములను ధరించుచుండిరి. అర్వాచీన శిల్పశా(స్ర్రవిపాతము sek మకర 

కుండలములున్కుు పత తృకుండలములును ఈరకముల లలోనికొన్ని టిపరిణా 

మము లే, చేతులకు ౩ కంకణములను, శీయూరములను కంఠమునకు 

హారములను ధరించుచుండిరి, సన్న వలి పెంపుమల్లు సెల్లాలను కుచ్చెళ్లు 

పోస్కీ బిళ్ల గోయి పెట్టి రకరకముల నందమయినరీతులం గట్టుచుండిరి, 

కటి నదోవతిమి(ద నడుమునకు( జక్క_నియు త్రేరీయములును శృంగార 
_  మొలుకునట్టుచుంగులు వడలి. ముడివేయువారు. కటిబంభమును 

౨ ధరించువారు. , 

Sm Sn తు! 

ఆకాలపువారు. 

చక వ క 
వ్య'త్యాసము కానరాదు. రాజకుమారు లెప్పుడును కిరీటమును గాన్ని. 

వ్రాయువాండు ; ఇ 

'పెద్దశిరీటములను. గాని 'చిన్నమకుటములను. గాని త a ఖ్ 
ని ధరం 

ధరించినపట్టిలును 

అనురావతీస్తూపము. 
చిన్న మకుటమును గాని డాల్పువారు కారు. రాజకుమారు లుక్షీ మును 
చిత్ర తే మయినరీతుల మిక్కిలి సాంప్ర రచియించువారు. రూససంపద 

యం దీరాజకుమారు శె స్యడును యౌననవంతులుగC గసంబడునటు . 

శిల్పి తీర్పు చుండెను, 

పృభువుల వేవధారణయుకాడ కొంచె మించుమించుగ రాజ. 
వేసమును బోలీయేయుండెడిది. ఎటు 'వచ్చియు వీరికి మకుటాదు 
లుండవు, తలపాగాలను చక్క_నిరీకులను జుట్టు వారు, 

మం క్రులవేవము రాజు ప్రభువేసమున. కించుక భిన్న మయి 
నది. మం వ్ర లః త్తరీయమును చయట్టోప వీతమును ధరించుఫక్కి_ని 
వల్లెవాటుగ 'చేసికానువారు. ఉవ్షీమమును విరు ఇప్పటి పార్ఫీకుళాయిల 

నలె నిలువుగ6 దీర్చి. ధరించుచుండిరి. కొన్నికొన్ని రంగములంధు 

మంత్రుల కుష్తీవ మే కానరాదు, వీరికి కుతడలాదులును లేవు, బిళ్ల 

క పెట్టి 'దోవతిని ధరిం చువారు. 

యప ఓ యించుక దిసవను 

నాసీను( 

మం తికి రాజసీంహాసనము 

వళ ముం జెడిదె, _ తత్పీఠమున 

రాజాజ్ఞ లను తాళప శ్ర ములమో (ద 

రాజకీయ లేఖలను ( తాళపత్ర 

భవ) రాజునకు జదివి వినిపించు వాడు, 

డయి యిత (ను 

ములమిర6దచ వాళి 
మ్ ట్ 

టాహూణులకును, యకులకును భూపుణము లుండవు, యతులు 

చెక్కు. రీతుల నేయునారు; గడ్డములను. పెంచి 

సెక్కు_రకముల వానిని పరిహష్క_రించువారు, _చ్రాసాణులు క్రొండటు 

శిరోజములను “పెంచక దగ్గణగ క ర్తిరించెడరు. యతులున్కు బాహా 
ణులును నూ త్ఫౌక్ళతి రై యెన యజ్ఞే ప పవీతమును గాని డానికి బదులుగ 
యజ్ఞో ప పవీకధారణపద్ధతిని కృష్ణాజినమును గాని ధరించుచుండిర. 
నునన మలయా క దేశీయుల పద్ధతిని దోవతిని గట్టువారు. బ్రాహణు 

లలో6 గొంద అంగవ(స్ర్రములను మాంకాలివలే వచ్చునట్లు 

కట్టుటయు శిల్బ్చమున6 జాడ (గలము, 

జటాధార ణము 

బౌద్ధఖిమువులు ముండిత శిర స్కులు, తమిళులపదతిని లోపల 

పెని. యజ్ఞో ప పవీత వారణపద్ధతిని చీలమండవజకు 

నుండు * సంఘాతి” ని  వశైవాటుగ ధరియింతురు. వీ రొకొళట_కప్పుడు 

గాంధార పద్ధతి నీసంఘాతి నొడ లంతయుం( గప్పునట్లు ధరించు టయు. 

గలదు. వీరు భూవణరహీతులు, శిల్పులు బాద్దభికువులను జ్యోతిః 
పృథారహీ తు డయినబుద్ధునిమాదిరి నే చెస్క_చుండిరి. 

యోధులు శిర స్తా ఇములను ధరించు చుండిరి, యోధులకు 

భూపుణము లుం జెడివిక్పు,. వీరు దోవతిని చుంగులు చెనుకకు విజిచి 

క “పెజామావలె6. గానవచ్చునట్టు ధరిం చుచుండిరి, ఒక్రొ్క..క 

_శాలిబంటునకు. నదుమునకు కొంచె మెగువను నోడు విడివిడివరుస 

లగ చుట్టి కట్టినపట్టీలునుు వే(టకట్టువలె “క త్రిరికోలు ) విధమున 
ఉండెడివి, నడుమునకు6 జుట్టి కట్రినమూ డు 

సరుసలపట్టేలున్సు వరో భాగమున “క త్తిరికోలు విధమున. ధరించిన 
పట్టేలుము | అకాలపుశాలిబంటుల లాంఛనముల్గుగం గనిపించును, నేనా . 
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అమ రావత్యునూను హూళ్వరళతకము- అమరుక కావ్యము 3% 

వతులు ప,భువులమాదిరిగ వేవధారణము చేసి అశ్వారూఢు లయి 

యరు రుగువారు. అమరావతీ ప్రా, ౦తీమున -నొం త్ర రాజాస్టానములయందు 

విబేశీయమయో భులుకూడ ష్స్ రని అమరావ దత్రీశిల్ప మున వారీకీి( గ్ర్చిన 

దుస్తులను బట్టి యూహింపవచ్చును. ఈ విదేశీయయోధులు పొడు ' 

గయిన war తొడుగుచుండిరి, 

వి బేళములనుం డి సానికరాజాసాన ములకు వచ్చురాయ బారు 

లను వారు ధరించు పొడుగయిన కంచుకములను బట్టి వేర్చటేచి చూప 

వచ్చును, _. వీరు ధరించుదోవతిమో6ద కంచుకము మోంకాలివజకును 

వచ్చును, వీరు నడుమునకు కటిబంధమును ధరించి యందునుండి ఖడ్డ 

మును వ్రేలవేయువారు. ఈరాయబాగులలాో 6 గొందణి కుష్తివ 

ముండును 5 కొందజ కుందదు, 

చదాసజనము మోకాలు దిగని చిన్నపంచె కట్టి నడుమునకు 

రుమాలు చుటుచుండిరి, సేద్యము నేరయునప ws కృషీ వలులు పంచె 

కుచ్చెళ్లు ఐనుకకు విణిచి కట్టువారు. న 

నడిమితరగతులవారు దుస్తు లిప్పటివలెచే ధరించి కొండసిగ 

లను, ఫు శుక సిగలను సీర్భుచుండిరి. 

కటి ఫాగమునథు పైని నగ్నలుగ6 జూపంబడినను దెగువభాగ 

మున బ్రీలకు వ్యస్ర్రథార ౯ ము౦ెడిది,. వీరు బహువిధాభరణ 

భూషితలు, వీరికర్లములకు కుండలములు, చేతులకు కంకణ, శీయూర 

ములు మెడలో శారహారములు, మొలకు "మేఖలలు, .కాలీకి 'నూఫుర 

ములు నుం జెడివి. కొన్నికొన్ని (క్ర్రీచిత్రములకు కాలి కొక్కొక్క 

నూ పురమును, రెండేసి నూ ఫురములునుమా త, త, మే యున్నను బాలజత ల 

నూప్రురములతో నొప్పు ప్ర్రీచి తృములనుగూడ అమ రావతీశిల్బ్చమునం 

శాంచలలము. ఇట్టినూపుర ములలో 6 నొన్నిటికి. మువ్వలుకూడం 

గలవు. నేండు దక్ష హీంమా టేశమునందలి యాంధృ్య, కర్ణాట్క తమిళ, 

మలయాళ దేశమఘులందలి త్రీ లెన్నెన్ని విధముల By PEN 

బరిషా్క_ర మొన రుకో యన్సన్నివిధముల, ఇంక నంత కక్కు._వ 

రీతుల నమరావతీ స్రీలు శిరోజములను సాగసుగ పరిహ్క_రించుకొను 

చుండినట్లు అమరావతీశిల్బచి త, ములనుబట్టి "తెలియంగలదు. రాణు 

లును, గ్ గొప్పయింటి పు పాపటబొట్టువలె నుదుటి 

మో €దికి వ్రేలాడు. నో క విధమయిన యాభరణమును 'ధరించుచుండిరి, 

న వేశ్యలు నూలుకుళాయలను ధరించుటకూడం గలదు, _అమరావతీశిల్ప 

మున. దీర్చిన నస్ర్రీలు గొప్పవా రయినదె, కొల6దివా రయినది కన, 

భూ హిదులను బట్టియే నిర్ణయిం పవచ్చును, 

writes గానవచ్చు (మేవ, ప తిమలను' సాల! శ 

శృంశారములమోంద శెంతటీలక్ష్యు 

థృభూమిని 

క్రలొమయము కావించి యాం, భ్యులకు శీర్తిప ,తివ్యలను సముపార్టి ంచి. 

ద్ ౫ లాల aa గాల సౌందభ్యాలంకారములవినయ 

పృశిపరిణామమును ఇప్ఫటిక రమారమి. yom 

| నాకాలప్పు స్రీలు సౌందర్య, 

. ముంచువారో. విశదము కాగలదు, అమరావతీశిల్ప మాంధ 

, మున( గలీగించీన 

| a 

సంవత్సరముల క్రి, కిందట శేకత్తి విలసిల్లీ న అమరావతి న 4 

యందే టు 2 మగుట ఆశ్చర్య జనకముకచా | 

ప యకొ, కా] 

ప్రమాణ గ్ర ంథములు న 

Burgess — Topes of Amaravati and J] aggayyapeta. 

F ప త్ర Tree and serpent wotsbip, 

T. N, Ramachandran — Goli Sculptures, 

 R, Chanda — Some unpublished  Amaravati 

taeda, (Ep. మరే, Vol, xv PD. 258), 

అమరా నత్యు మామ హేశ్వరశతకము _ విశ్వనాధ 

Com: "తెలుగులో వ్రాయయబ కిన కను క, ము, 

అనురి , మెశేల్ (శీ: శ, ౧౮౦౬ - ౧౮౮౯ క్షే 

దేశపు చరిత ఈుకారుండు. పౌర_స్ట్యభాపావేల్త, రాజకార్యనిపుణుండు. 

ఇతండు ౧౮ సనో లోను, ౧౮౮౧ లోను చరిత్ర, తగ (గ్రంథములను గొన్నిం 

టిని ప్రకటించెను. సీ కి వీసం బంధ ముగ నకం “నానిన (గ్రంథమందలి 

రాజకీ యాభి ప్రా యమునకు బెజుచి యప్పటిదొరతనషవా శ రా గ్రంధము 

నణగద్రొక్క- యత్ని ంచిరి, ఆగ (గృంభేము నాత (డు ఫ్రాన్సులోని వ్యా 

రీసుపట్టణమునందు దలుపేరుతో సృకటిం చెను, గూరూ లో వీన్స్ ల్రీ 

చేళమున ప్రజలు తిరుగయిడెనప్పు ED ప్యారీసు సుపట్టణమునకు( 

బోయి కొన్ని సంవత్సర ములవటికును విద్యాప, సంగములతో కాలము 

గడప్రుచుం దను, దేశ భారకురడైన శ్యాం బాల్టీతోం గలసీ చేశ నేవ 

చేయవలె నని. యిీలేండు ౧౮౫౯ లో మరల shies 

వచ్చెను, ౧౮౬౧లో సెనీట్ొసభా సదు. డయ్యెను, ౧౮౬౨-౯౪ కాల 

మున విద్యాశాఖకు మం, తగ నుం డేను, కాన్ని సం వత్సర ములవ జకును 

చుజాలోన్సు తరువాతను ఫ్లా రెన్నులోను అరవ్బీభావకు మహోపా 

ధ్యాయుడుగ నుం డెను. 

. 'అమరుక కావ్యము _ లా నాయికానాయకుల శృంగార 

చేస్టలను వర్లీం చునట్లి యొకచిన్న సంస్కృత శతకము. ఇది అనురుకుం 

జు కవచ. రచియింప(బడె నని కొంద అందురు. 'మటణీకొందటు 

శంకారాచార్యులు కామశ్యాస్త్రము .. 'నభ్యసించునిమి త త్రము తనశరీర 

| మును విడిచి యొకచోట నుంచి చనిపోయిన అమరుకుం డనురాజు 

ముక్కు. “భరీరములో6 ఖవేశించి. ఆతని భార్యలతో. 'విలాసంబును 

సలుప్రుకాలంబున MR చ్రౌనీనట్రి కావ్య మీది యని చిప్పుధురు, 

ఈ'యమరుకుం' డెవండో. నిశ్చయముగ6 ఉలియ'లేదు. లావ శతాబ్ది 

యం దుండిన . అనందవర్థనాబార్యంద. తనధ్వ న్యాలోక మను ఆలం 

కారగ్రృంథమునందు". నిందలీశ్లోకముల 

యంత కుల బూర్వము రచిం పంబడిన దని. మన మూహీింప వచ్చును, 

నుదాహరించుటచే. నీయది 



ఇందు సు అర్జున దేవ, ర్ముద్కమ దేవ) సూర్య దాస, శేహ రాము 

"పెదకోమటి వేమభూ పాలాదిర చిత ము వైనవ్యాఖ్యానం బులు 
పెళ్కులు కలవు. వీనిలో 

కీట్రిలో శ శే, ౧రోం౦౦-౧రో ౨౦ వజుకును రాజ్యము చేసిన రెడ్డిరాజు. 

ఈ కావ్యమును తాళ్ళపాక వేంకళళుశ్వర దీకీ కులకుమారు.డెన 

తిరువెంగళప్ప లెనింగించియు న్నాండు, 1 ఈఫాపోంతరమందలి పద్య 

ములు రసవంతముఖుగ నున్నవి, పృతిపద్య మునకును పూర్వము 

వ్యావహారిక భాపులో వనసరూపమైన యవతారిక గలదు. దీనికి సీ 
పద్యములతో చేయబడిన .మణియొక' భా షాంతరమును గానవచ్చు 
చున్నది. కాని అది యంత సరసముగ లేదు, గ్రంథకర్త ర యెవండో 

తెలియదు.2 దీనికి తెను(సన ప్రతిపదార్థము గ్రా, వాస్ వేముభూపాలుని 
వ్యాఖ్యానముతో నికవల బ్రహ్మశ్రీ, చేదము వేంకట రాయళ్యాక్ర్రి 

గారు సృకటించియున్నారు. 

మెద్దియు నిప్పు కు . కాన రాకున్న ను ఒక ప్వు కక గొప్పయాం ధ్ర, 

కవిగా బిగణింపయబకుదున్న ట్లీతని నితరకవులు స్తుతించుటచే 
చెలియుచున్న ది. ఇత నిని మొట్టమొదట స్తుతించిన వాడు ఛందస్సును 

రచించిన అనంతొమాక్యుండు, .తనచే రచింపంబడిన 6 భోజరాజ్ 
యమునందు(. బూర్యకవులను స్తుతించుచు * పే శెన్నిక కెక్కి 
నట్టి యమరేశ్వరు€. , snes చలంకు నని చెప్పెను, అనంతామాత్యుడు 

పదునైదవళ తాబ్టిమధ్యమునందు (క్రీ. శ, ౧౪౩౪) నుండినవాండు 
(చూడుండు, అనం తొమాత్యు (డు. కావున నమ శేశ్వరుండు ౧౩ లేక 

౧ర-వ కశతాదివాయడై యుండనోఫు. (క్రీ డ్ర్ ణాఖి కామము అను గ (గృంథము 

నందు వల్ల భరాయకవి “చిమవూడడి యమరాధిపు6. దన్నను సత్కు_ 

విశ్వరుల్ ? అని చెప్పి యీతనిని గొప్పకవులలో బేర్చెను. వల్లభ 
రాయనికాలము (క్రీ, కే, ౧౮౨౦ అని యందురు. ౧౬-వ శతాబ్ది 
యంతేమువాయడెన బట్టుమూర్తి “ సరసభూపాలీయము నందు నితనిని 
6 శ్రీనాభునిపదప్ర, నిద్ధధారాళుద్ది,  యమశేశ్వేరునిసవహ్మ స్స ముఖద్భష్టి 3 
యని దుహాకవులనో సాటి౫గ బొగడియున్నా (డు, ఇట్లీకవి ఫూర్వు 
కాలమునందు నన్నయ, తిక్క_న్క శ్ర, నాథాదులతో. సమానముగ 
స్తుతింపంబడుచుంజెను, పదునాజవశతొబ్దియంతమువజకు నీతనిచే 

కృష్ణ, 

—- జకయాం ధ్రకవి, ఇత నికావ్య 

రచింపబడిన “వికృమనేనముి అను కావ్యము వాడుకలో నుండి, 
| వను నట్లు స్పష్ట మగచున్న ది, పదు నాజవళ తాబ్ది వాండగు జగన్నాథకవి, 

యనునాతండు చేలు'వేలుకవులవర్ల నములను సంగ్రహించి ప్ర బంధ 
రత్నాకర మన్న కావ్యము నొకదానిని సమహార్చిను, 4 అండు నమశక్వ | 

పెదకోమటి వేమభూపాలుండు కొండ | 

గుటించి కాని, 

యేమియు చెలిసికొనుటకు వీలు లేదు. 

ఇతడు “శా స్త్రదర్పణము’ (బ్రహ్మ హానూత ము 

రుని 6 విక్కమనేసము లో నుండి ౫౦ పద్య ములకం కె "నిక్కుడు 
పద్యము లుదాహరింప(బడినవి. ౧౮వ శ తాద్దిమధ్యమం దుండిన 
కూచిమంచి తిమ్మక విర చిత సర్వలక్షణసార సం గ, గ సామునం దనులెశ్వరుని 

విక్కమసేనముననుండి యొకపద్యయు నిచ్చియున్నాండు. ఆతం 
en (గ్రంథమును సృయముగ( జూాచియే' వ్రాసినో. లేక యితర, గృంభ 

క DARE గృహించెనో ?. ఎట్టుయిన చీమి యో జ?! 

యొక్క విక్రమ సేన కావ్యము ౧౮-వ శీతాబినుండి తెలుంసదెకశ్షయున 

లోేపిం చినది, (పృబంభర త్నాకరములో నిందుండి ౦-౬౦ పద్యము 

లీయంబడినను అన్నియు వర్గ నములు గనుక (గృంథవివయమును 
యందలి నాయికా నాయకరనుసణిం ది కాని 

అమర్థణుడు _ (నూ, వం) (శ్రీరామచంద్రుని 
భక్తా bh నభునివంళశమునందు. బుట్టి నసంధి 
యనురాజుయొక్క_కుమారుండు. ఇతనిఫు త్త నికరు మహస్మంతుండు, 

అనురు l= (డం __ శు క్రాభార్యు నియొక్క_ యిద్దణు 

లో రెండవా(డు, 

అనుల__ వై పస్వతమన్వంతర మందలి అ తి బుషి బయొక్త fa 

కన్య, ఈ మె మిక్కిలి (బృ బ హూనిష్ట గలది, 
లో 

అమలనాడు ___ గంజాంజిల్లా తెక్కు_లి తాలూకా 

యందలి జమిక- దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 3,౧౫౭ (౧౯౩౧). 

అవులాన ఆ] దు6డు __ ౧, అనుభ హానందుని శిష్యుండు, 

లే లె ఫె "ప్యము) అను 

(గృ౦ంథమును రచించెను. అమలానందుండు ౧౩-వ TOE నాల 

కృన్లయాదనని యాస్థానమున నుం టేను, 

Cy డీ ఫ్, sat _వ 

సంవత్సర యన దేవగరిని చాలించిన కృష్ట భూపాలుని సమకాలి[ఘండు, 

శంకరాచార్యులవారు (వ్రాసిన వేదాంత నూ త్ర ఈ ఖౌవ్యము నకు భామతి 

యనుటీక కలదు, దీనిని రచించినవారు వాచస స్పతిమి శ్రు, శులు. ఈళభామన 

రూపముగ నమలానందుండు వేదాంతేకల్పతరు 

గ్రంథమును లిఖించెను. ఈయన గొప్పవేదాంతి, . 

అమలాపుర' ము 
తాలూకాకు ముఖ్య స్థలము, 

తికి మరల వ్యా ఖ్యానరూ 

= 0 ( (గ్రామము, అమలాపురము 

జనసంఖ్య ౧4 ౧౬౨ (౧౯౩౧). 

1. Triennial Catalogue of Manuscripts in the Oriental Manuscrpit Library, Madras 1910- n to 1912-138. 
2, Tbid., R. No. 1H. 3 బ్రకీలోని. నెంబరు కె రం౭.. 

శి, బృహ్న శ్రీ మానవల్లి రామళ్యష్ట కవిగారు క్రీ క్ర డాఖిరామమును య కటించి" 'యందలిపీ కలో ta గ గ్రంథము కీ , ౧౮౨౦ లోగా 
రచిత మెసది ? అని వ్రాసినారు. కాని యోాక'వికాల మింకను నిశ్చయమనం 'దెలిసీ సికొ నవలసియున్న ది, 

పతి ము _కీకథౌండాగారమునం షు. ఉ ఈగ గ్రంధమయొక్క ప్ర 

లో 



అవులుండు-అమానిగంజ్ హాట్ 

అందు మగవాం శు ౭,౫౮౧; ఆండువాం డ్రు, 25౫౮౨ 3 హిందువులు 

౧౮౪౨౦౪౮, మహమ్మదీయులు ౬). 3 da ౨౭౭. ఇక్కడ 
యో | సాలు 

నుండు అధికారులు ౩ తహసీల్దారు,” స్రేవనరి సబ్మ్యాజ స్ర్రేటు 

డి స్త్రీషు మునసబు 'సబొరిజి స్ట్రా 
రాదారి బంగళా 

“లోకల్ ఫండు 

ఇచ్చట ఒక పోలీసుస్తేవక్కా 
స్వచదేశజులనై కారొచేమన్ విశ్రాంతిగృహమ, 

అసుపత్సిి హైనూ్క్యూలు కలవు, 
మేం దృవరమునకి ఆగ్నోయదిక్కు_న ౩౫ మెళ్ల దూరమున ముఖ్య 

ఇదె రాజ 

వి (కౌలూకా). తూర్పుగో దావరి 

జిల్లాలోని లెక తాలూకా. దీనివి స్తీర్ణయు ఏ ౬ ౭ చదర ఫుమెళ్లు, ఇందు 

మొత్తముమి: ద ౧౦ ౭ శ్రామములు Vu వానిలో ౭౬ గవర్న మెంటు 

గ్రైనుములు, ౨౪ జమోకా దారీ గ్రామములు, ౬ ఈనాం గ్రా మములు. 

ఈతాలూకా ఒక తై భుజమువలె నుండును, సోచావరీశాఖ్లలై న వసివ్య, 

వై నలేయము గౌతమి యను నదులక్రున్తు 'సముదృమునకును నడుమ 

నున్నది ఇందు నగరములంకరయుం గలదు. ఇది యంతయు 

ల జం మధ్య జెల్ టాలోనిభాగము. ఈ తాలూకా 
లోని విశేవఛూములు పంటకు మిక్కిలి అక్క__అకు వచ్చునట్టి ఒండు 

భూములు, ఇందలి జనసంఖ్య ౨ ౫౯ ౦౮౯౯ (౧౯౩౧). వీరిలో 

౧3౨౬౦౧౯ మంది. భ్రరుషులుు 

గోచావరిజిల్లాలో అన్నీ తాలూకాలకం కొ నిందు ఎక్కువ. జనసహ్ల 

ర్హము కల దని చెప్పవచ్చును, ఇందలిజనులలో 3 ,౦౦కీస్పరు మహన 

వు రి నుంది భే స వులు, మీన లీనవార్ ౦ందటును హిందువులు. 

ఇందలీ పల్ల పుభూము లన్నియు కాలువ పొటుదలవలన ఫలీం 

చును. అయినను అ-చటచ్చట బావులక్రి,ందను వ్యవసాయము చేయు 

నాచారము కలదు.  పురాతనకాలముననుండియు ఈ తాలూకాలో 

పెద్ద పెద్ద బావుల క్రింద తోంటలు మొదలె నవి పండించు నాచారము 

కలదు. కొన్ని పురాతనములైన బావులను జైనులబావు లన్ని రెడ్ల 

చావు లని అచ్చటి జనులు వాడుదురు, పూర్వుకాల మచ్చట జెనులు 

నివసి ంచి రని చె ప్పదరు.. అచ్చటి జనులు ఈబేశము పాంచాలదేళ 

మనియు, అమలాపురము దానికి రాజధానిగ నుండె ననియు చెప్పు 

దురు. కాని ఖారతమునందు వర్గీ ంపంబడిన పాంచాలచేళ మిది 

గా దనుట నిశ్చయము. ఈ కాలో వ్యవసాయమే. ముఖ్య 

వృతి. ఇదివజకో జేవాంగులు బట్టలను చేసి యితర దేశములకు 

బంపుచుండిరి.. కాని చెండమూడిలంక శేవుయొక్క _. 1 సృముఖతే 

_ తృ నప్పటినుండియు ఈ వ్యాపారము నళించినది.  'బెండమూడి 

తు లో ౧్ళ్మ౧-వ సంవర్సేరమున ఈస్టు ఇండియా కంపెనీవారు 

వర్తకము నిమిత్త త్రము ఒకగిడ్డంగి (Factory ) కట్టిరి, చెంచి 

సేనాని యగు బుస్సీ గ లో దానిని స్వాధీనపజుంచుకి నెను. 

కొండూరు యుద్దానంతేరమున మరల నది. కంపెనీవారికి స్వాధీన 

మయ్యెను, _సీనుబట్టలు వచ్చినతరువాత క్ర్రృమముగ_నచ్చటి వర్త 

౧ క 3, ౦౭8౦ మంది (ప్రకా 

ధాన్యవ_ర్తకము అధికముగా నుండును, ఇక్కడ కండు. 

పదత 

కము తగ్గిపోయెను. ఈ తాలూకాలోని అంబాజీపేట అను గ్రామ 

మునందు పశువులసంత జరగుచుండును. ఈ ట్రాంతేమును ఆంధ్రుల 

సాధారణముగ కోనసీమ యందురు. ఇందలి పేళూరు అను గ్రామ 

మున మిక్కిలి పూర్వకాలమునందు _దా,విడ బ్రాహణులు కొందు 
వచ్చి నివసించిరి, వారిని పేతారు చ్ర్రావిడు లందురు, నేదునూరు, 

ఆల్రేయపురము అను గ్రామములలో తై జైనులకు సంబంధించిన జీర్ణ 

శిలాశాసనాదులు కలను, 

3, బళౌెరిజిలా 
౧“ 00 కుడి గ తాలూకా 

యందలి గ్రామము. జన సంఖ్య UA3, 

ర, విశాఖపట్టణముజిల్లా గొలు 

గొండ తోలూకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౩౩ 3౨ (౧౯౩ గః 

అనులు౭దు ప (డు ___ దుష్టబుద్ధి యనుమంత్రి యొక్క కనివ్య 
పుత్రుండు (చూడుడు చం దృహాసు(డు, 

అమల్ నామా __ క్రీందువులలోని చి తృ పుండు 
లోనగువారింబో లె ముస సల్గాను దేవతలలో గొందటు 'సంసారములోన్సి 
సకలకార్యములజా బితాలను వ్రాయువారు గలరు. ఈలాగున వీరు 

శ్రాయువృ త్తాంతమునశే అమల్ నామా యని 

అవుల్ "నే ధ్ __ లా ( మము. బొంబాయిరాజధాన్ని 

తూర్పుఖాంటేళ్ జిల్లాలోని అమల్ సేర్ తాలూకాకు ముఖ్యిస్టలము. 

జనసంఖ్య పు | ఇచ్చట ఒకమునిసిపాల్టీ కలదు, ఇక్కడ 

పుతీఫ్యాక్స 

రీలు గలవు. సఖారాంచావో యను ఒక మవహోత్తుండు ౧౮-వ చళశాళ్లల 

నిచ్చట నుండెను, ఆకని పేర నొక దేవాలయ. మున్నది. మే “a 

ప్రతిసంవత్సర మును ఉత్సవము జరగుచుండును, ఇచ్చట నొక సబ్ 

జడ్డికోష్టను, ఒక ఆ సుపషత్రియు, రెండు చాలురపాఠశాలలును ఒక 

బాలిీకాపాఠకళాలయు గలవు, 

౨. ( తాలూకా, బెంబాయిరాజ 

ధాని, కూర్పుఖాం దేశ్ జిల్లాలోని ఒకళాలకాకా, ని స్తీర్ణము 9౮ 

చదరపు మెళ్ళు, శ్రామములసంఖ్య ౨౨౮ జనస సంఖ్య అ 

భూమిపన్ను రు, ౩,03,00౦. సెస్సులు రు. ౨౩,౦౦౦. తపతీ 

నదియు దానియుపనదులగ బోర, పొం జా నదులును ఈతొలూకా 

లోనిభూములకు జల మిచ్చును, ఇచ్చటికీతోన్లి హసితి క ngs 

మైనది! వర్ష మానము క ౨3 అంగళములు, 

అ ఏమ వసువు __ 

డని నామాంకేర ము కలదు, 

_ఫురూర ప పీనిక్తి విజయు 

జీల్లాలోని ముఖ్యమైన పట్టువ కర ఇ | ఇచ్చట స 

కాంఫుర ముండరు గాని చుట్టుప పట్టులనున్న. మురి రీ చాబాదు, రాజహాహిొ 



3౦0౮ 

జిల్దాలలోనుండి వర్తకులు పట్టువురుగులనిమి క్రమ పట్టుదారమునిమి 

_త్తము వందలువందలుగా సంతకు వచ్చుచుండెవరు, ' ఎక్కువగా 

వర్తకము జరగుదినములలో ఒకసంతదినమున లక్షరూపాయలప రకము 

గూడ జరగును, 

అవమానిగుడిపాడు 

పురంతౌలూకాయందలి గా మము. జనసంఖ్య 5౮౪౦౦ (౧౯౩౧). 

Fem కర్నూలుజి స్ో మారా ) 

అవూానిచిరు నె ల్ల 

'తౌలూకాయందలి గ్రామము. mo ౧౩౨౧౧ 

—-_ నెలూరుజీలా ఆత కూఠతు 
య యం శీ 

అమానిజధ్లులమడక ne గుంటూరుజిల్లా పల్నాడు 

తొలూకాయందలి న్ు చగ్రామము, జనసంఖ్య ౧9౩౨ ౭౬ (౧౯౩౧) 

ల గా కాదాసు 

నూమగారు. ఇతనితం డ్ 

అ ప్రసిద్ధ యగు దుర్చావతిరాణి 

(ట్ర యర్దునదా సనువా(డు, అష్టనడాసునకు 

కాడుకుతో సరిప డలేదు, Be తు. తండ్రిని - జంపీ రాజ్య 

మా కృ్కమిం చుకొ నవలయు నని ప్రయత్నము చ యోడిపోయెను, 

మో మరల నెట్లో త్ర న్నో డించి తనతం డృపక్షమునం జేరి 

SI PORN నా శ్రీ యించి రాజ్యమును 'సంపాదిెంచుకొ నెను, 

౧౨౬-వ సంవత్సరములో అమాకొదాసు ఢిల్లీ చక కవర్తీయగు బళా 
దూరు సోకు చాభ్ధమన సాయపడి త. యను బికుదమును 

జోొం చెను, 

అమా శెడ్డపా లేం నెల్లూరుజిల్లా కోవూరు 'తొలూ 

కాయందలి శ్యానును, జనాస సంఖ్య గురి “Ins 

అ aad రప వ భు౭డు — ఒక ఆవని ( చూడుండు, 

భృగువు Y 

ఆఅ మూ ల్ ___ బెంచాయిరాజధానిలోని ఒక చిన్న స 

నము. దీని వ వైశాల్యము ౨౦౦ చ, మెళ్లు, ఆదాయముమా త్ ము న 

3 చలే, జనసంఖ్య ఇంచుమించుగ ౫ వీ లుండును, ఇందల్ప్ర జలలో 

చాలమంది ఫిల్లులు. . 
య 

అనూ ల.___ బొంబాయికాజధానియందలి ఒక క మిక్కిలి 

చిన్నస' సంస్థా నము, 

అమా వసు సును _ పితృ దేవతలలో నొకడు, a 

మంచి ఇర ద్భియ ని గృహము గలవాడు, ఇత నినిగూర్చి యో క్రి కృిందికథ 

"లదు 2. అచ్భోద యనునామె యొకపి పిళ్ళ దేవతే మానసే టే! క 

ిమావసువును వలచి యితనిని లో బజుచుకోవలయు నని సయ 

త్నించెను. కాని. యాప్రయత్నము వ్యర్థ . మయ్యెను... అమావసు 

నామెను నిరాకరించినె చెను, ఈసంగతి తక్కి నపిత్ళదేవతలు విన యతని 

వ ను న ను 

అమానిగుదడి్వాడు- అవా 

తమకు సనుదిన మని నిర్ణ యించుకొని అమూవసువు పేర నానా.టికి 

అమావాస్య. యని. చీ దిడిరి. 

పితృ దేవతలు అచోఇదను మ ర్హభృలోకమున జని న్మింపుమని సీం. 

చిర. ఆకారణమున నామె మత్స్య్యగంధియై. (సత్యవతి). యిీలోక 

మున. బుట్టినది. 

అమావాశ్య 

రూఫాంతరము గలదు. నూర్య చంద్రులకు పూర్వ, పళశ్చిమాంతర 

మేమియు లేక వా రిద్దజును ఒక్క_చోట నుండుకాలము. ఇదియే 
కృస్త పక్షమందలి ౧౫-వ తిథి. ఈదినమున చం ద్రుండు కానరాండు.. 

చం ద్రునికళలు బహుళపాడ్యమినుండి తేసచు తేస్టను అమావాస్య 

See ఈ శబ్దమునకు అమావస్య అనియు 

వజుకు పూ ర్లీగ లోపించును, శుద్ధపాడ్యమినుండి యెక్క్కుచు పూూర్జి మ 

ఈ విధముగ చం దృకోళలు “'హెమ్చటకును వజుకు ఫూ ర్రియగును.. 

త బకును కారణములు వివారింతము, జ; ద్రునకు స్వత? స్పిద్గ మైన 

ేజన్సు. లేదు. భూమివలెనే ఆశండును నగర్య్యుని లేజెస్తుకున చే 

స్కకాళశించును. చం ద్రునియొళశ్క_ యే భాగమునందు సూర్యకిర ఇ 

ములు పడునో యది (చుకాశేవంతముగను, మిగలిన భాగము చీకటిగను 
ఉండును, నోళాకారముగ నున్న చం ద్రుని-అర్గ భాగ యమో (ద 
సూర్యు డెప్పుడు స్మేకాశించు చుండి ఉనను. చం ద్రుండు భూమి 

చుట్టును... తేనచుట్టును . తిరుగుచుండుటచే ప ప్రకాశవంఠ మైన ఆతని 

భాగ మంతయు మట కమత. కానరాదు, మనకు కన 

బనువెలుతురుగలభాౌగమును అనుసరించి చంద్రబింబము మన కొక 

ప్పుడు. చిన్నదిగను ఒకప్పుడు పెద్దదిగను కనంబడుటయు, నొక స్వుడు 

చం ద్రకళలను జూపుపటము.. వ. 

కనబడ కకం దుటయ కటస్టించును.. ఈ ౫ వైపటమయొక్క. సాహా 

య్యమున_ చం ద్రునికళల త్ల 'తెలీసికా న 



ఈ పటమునందు _చంద్రునియొక్క ఎనిమిది రూపములు 

సూచిం చును? 

౬. బహుళ్తతడియ్మ. 3, 

౧. అమావాస్య, ఎగ, పూర్చిమ, 

శుద అప్నమి 4. బహుళ 
ధి "ల 

ద్వాదశి, ౮ బహుళ ద్వాదశి, 

౨, లః 

స్థ్యమి, ల, శుద్ధ 

ఈ పటము అర్హ మసటకు నడుమ భూమి యాన్న దని అను 
కొను(డు, 

డనుకొనుండు, ౧-వ స్రైననురదు చం దుకు భూమికిని అనగా 

మనకును సూర్యునకును నడుమ నున్నాండు. కావున వెలుతురుగల 

చం డ్రార్హ భాగము మనకు మటుగా చీకటిగల యర్గ భాగ మే భూమి 

వె పు లి యును ఇట్టు మనకు చం దు (డు కనబడడు, ఇదె 

అమావాస్యదినము. అక్కడనుండి hese బయలుదేటి వెళ్ళీన 

క్రొలందియు వెబుతురుగల చం డ్రార్థభాగమిలోని కొంచెయుకొొం౦ంచెము 

భాగము దినదినము మనకు కావచ్చుచుండుకు. 

౨-వ సానమునందు ౪ దినము లెసతేరువాత చందు. 
థి యా లీ 

డుండుట కటి బింబములో నాలుగవనంతు మనకు 

ప్రకాశవంతముగా గానవచ్చును. ఇదియే శుద్ధతదియ వెడలి చవితి 
జరగుచున్న కాలము, 3 _వ లలా చం ద్రునిమోంది వెలుతురు 

భాగములో మనకు సగము కనంబడుటవలన చంద్రబింబము సరిగ 

సగము కనయబకును, ఇది శుదసప్తమి. గడచి అసష్ట్రమి జరగుచున్న 

కాలము, ర-వ స్థానమందు చంద్రబింబకు రమారమి మూ(డువంకులు 
(UU 

కానవచ్చును. ౫-వ దాం చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు భూమి 

చం ద్రునకును _సూర్యునకును నడువు నున్నందున ఇచెలుతురుగల 

చం ద్రౌక్టణాగ మంతయు మనకు గానవచ్చును. ఇదియే ప్రార్థి మతిథి. 

X-వ స్థానముననుండి చం ర్రు, (డు ౧-వ ' సానమునకు( బోవుకాలము. 

ఈ పక్షమునందు చం ద్రునికళలు తసచు 

అమావాస్య వజికు పూర్తిగ పోవు నని పటములో ౬౩౭,౮౦౧ అంక 

కృస్తుపకు. లా న్ 

పంబవపినవి, ములయొద్ద నున్న చంద బం బాకారములవల్ల నూ చింప(బకన 

బ్రాహణమునందు అంకఘుభనంజయుని గురువుగC జెప్పంబడినవాండు, 

అనూ నీస్ 

ఈబిపు దేశపురాజు, ఇతని ,ప 
ఆఅ 

వైభవము ననుభవించినది, 

(గీ, సుదేశపుపడుచును వివాహమాడెను, సోలన్, థేల్స్ 

అనుత త్త ్వజ్ఞులతో ఇతనికి న్నేహ ముండెన(ట, 

(లేక ఆహ మెస్; కః ఫూ, ౫౧౦- ౨౬0) --- 

(పృభుత్వకాలమున ఈజిఫ్లు దెశము మిక్కి లి 

ఎఎ ఈమె మహాస సమతవంశములోనివాండన నిహా 

హణునికూంతురు. సక్క_ సుప్పబుద్ధుని (శాక్యనుప్ర బుద్దున్సి ధర్మపత్ని, 
భన్దకచ్చాన, దేవదత్తు లని. సళ. కారం కుమారులు. గలరు... 

అమిత 

అవా వాస్య ళా ౦డిల్యాయను 6డు- అ బుతాభు డు 

ఈ యెనిమిదియు నౌక నెలలోని ఎనిమిదెతిథులను 

కక్యుకు కుడివై పున కడుదూరమున నూర్యుం డున్నాం 

స్ సుజేశేముతో వ రకము ప్రారంఖిం చెను, 

) పెతగోరస్ 

న. 

అమితగతి ___ ేరందిన యొకదిగంబర ' జైనపండి 

తుండుుసన్నా్య్యాసి, మాలవ దేశే మును బాలీంచినముంజరాజుకాలమువాండు. 

ఈరాజు క్రీ, ఫశ, ౯౮౦-వ సం వత్సేర మున రాజ్య మేలినట్లు నిదర్శనములు 

కలవు. మబీయు నమితగతిరచించిన “ సుభాషితరత్న సందోహము శ 

ధర్మ పరీక్ష? యను రెండ్నుగ ంభములును వరుసగ శ్రీః స్థ, ౯ా౯ా్రిం, 

aan సంవత్సర ములలో ర బం చినట్లు తెలియు దున్న ద ఈకారణము 

లనుబట్టి యీపండితుండు ౧౦- వశ ఆ బికుడిదినమలలోను౧౧-వళ తౌబ్లి 

చెంద దినములలో ను ఉండినవాం డని మనము నిశ్చయించుకొనవచ్చును. 

ముంజరాజు ఇతినిని తనయాస్థానమున నుంచుకొని మిగుల సమా 

నిం చెను, అయాస్థానమలా ని పండితులలో నితని దే అనై హైన సళ 

వచ్చును, 

ఇతనితలీదం డు డ్రులను'హర్చికాని, జీవితే మును గర్హి కాని తెలిసి 

కొనుటకు దగునాధారము లేవియు లేవు, జె నమతేమునకుం జెందిన 

“ మాధుర 'ళాఖకు ఇత6 శాచార్యు. డయ్యెను, అమితగతిరచించిన 

గృంథము లెన్ని యున్న వోకాశ తెలియదు, ఇప్పటికి లభించినవి 

rai (౧) శ్రావకాచారమ్ము (౨) SE 

(3) ధర పరీకు, 

అమి తి భు డు అ వన్య నటుడు లలో నిత (డు 

నాలుగవవాండు, ఇతడు సుఖావతి యను పేరుగల" పళ్చిమ'స్వర్ల మున 

కధిపతియై శాంతముగ ధ్యానము చేయుచు నివసించుచుండు నని బౌద్ధుల 

విశ్వాసము. భదృకల్ప మనుకేరంబకంగు వర్తమానకల్పమున కీత 6 డధి 

దైవము. సృషస్టిచేయుట కాని యితరకార్యకరణము కాని యీతని 

+ arg ' 

. స య 4 . 44 
. క్ ఒకక 

అ నా శ్రా క - 
+ కీ "ha 

ఠి స్త జ శ 4 రస ఈ t ష్ణ J శ లి ‘ 
ళ్ 4 ల్ bg 

క లట వ వ ఖీ “; స్ 
. Oy జ ' త + 

_ అమితాభుడు . 

పనులు కావు. అవి యీతనిబోధిసత్తు్యు. ' డగుపద్యపాణిపనులు, 
| ఇతని రెండుహ స్పములును ధ్యానము ద్రా,౦కిత్ ము లయి  తొడమిోంద 

| నుండును, ఇతండు రక్తవర్టుండు; మయూరద్యయవాహనుండు 3 పద 
లాంఛనుండు ; జల, రక్రవర్ధ్య రసనేం ద్రియకారకుండు. 



కిగం౧ 

ఇత్ ( నత్త ం"హా జొట్ల దేవత లలోనివాలకు, హీనయానచౌద్ధ 
జి 

మున నీతయు తేైలియరాండు. ఈకారణమున సీంసాశము బగ, 

సయాములం దీతఠనిల్రాజ కానరాను, 

అమితొాయువు ___ శానమతపరిణానుమును తెచ్చిపెట్టిన 

బుర్గులలో నీఠ6 డోకు. అపిమితాయు పనియు నిరేనికి( చేరు 

కలదు. మళ్యరయరాగమున హీంనూ దేశమునం దీకనివ్రాజ యెక్క. కరగ 

నుం డీసట్లు మధ్యహిందూజేళయునందలి మ్యయాగ ము నాటి జీ
ర బొచ్గా 

లయములయం దీతని విగృహము లధికముగ( గానవచ్చుటను బట్టి చెప్ప 

వచ్చును, ఇతేంసు సృజలకు దీర్దాయావు సనోసంగు నని బౌద్ధులు విశ్వ 

సఏింతురు,  ఈకారణమున తి చెస్తు దేశమునందలి బొద్దులగో నీతనికీ. 
{ 

ఫూజ యెక్కువ. అచ్చట నిందుమించుగ6 బ్రతి భూలయమున నీతని 

అమి తౌయువు 

_విగృహము కానవచ్చును. అమృతేకుండిక యీతనిలాంఛనము,. ఇతనిని 

బొద్దులు శాంతేముగ 'నానీనుం డయి ధ్యానముచే యు అని కాభబుగ్గుని 

కి యాళ క్యావి పార ముగ తలంతురు, విగ్రృహశిల్బకునం దీకనిని 

గూడ అమితాళునివలినే తీళ్చెదరు కాని వ్యత్యాస మేనున్క నిక 

డతనివలెంగాక, కిరీటధారి 5 త్ర యోదశధూవణాలంకృతుండు ; ఆకూ 

ల్యాంబరవిరాజితుండు. ఈతనిహ సములు ధ్యానము ద్రా,ంకితీ ము లయి 

తొడమాంద నుండును. నా జపామదేశీయులు అమితయువు, 

నమితొభు ని పేరణే పూజింతురు కాని తిబెత్తుదేశీయులునూ త, మట్టు 

కాదు, 

అమి 'తాశుర (డు _ ఇతనికి బర్హితాశుం డని 

నామాంతరము గలదు. 

అమి తేజు (డు __ భారతయుదమునందు దుర్యోధన 
థి 

పతుమున పోరినరాజు, శ్వాతుదుంతుం డను అసురునియంళంబున 

జన్మించినవాడయ (భార్య ఉద్యోగ, ౧౭౧౫ 

| సంరక్షణయునం ధుండెను, 

అమితాయున్రు-అమిరేకుల 

అమిత్రజబిత్తు -- (సూ నం) ఇక్వ్యొకువంశజుండెన 
ఆంతిరిశ్ష్షురాఖు నకు నాం సుతపోరాజానకు6 బు త్తు (డు 

ఆమని రి 
ల్రీతీపనశూ ఫి ణ శై బ్య (డు __ అత్యవా 

Pp 
తివానంతీసీయను వానిని చంసినవా(డు (వితేశేయ చూ, రా ౨ ) 

బభమిదచాల _ చిత్తూరుజిల్లా తిరు త్తని తాలూకాయందలీ 

జ అస మాక్ దారీ గ్రాకుము. జనసంఖ్య ౭౯౯, 

తమిందీవిలంకలు ొ మద్రాసురాజధానిలోని 
వశీణకన్నడశిల్లాప సంబంధించిన పశ్చిమ (అరబ్బీ) సముద్రములోని 

దీవులు, ఇవి అయిను, విని కలే నాల్టుదీవులళలో జనులు నివాస ము౦ందురు,* 

ఆ నాలుసదీవృలని స్తీర్షము 3 చదరపుమైళ్లు. అవి పళ్చిమతీర ముననుండి 

నూటడెబ్బడి మొసబుకొని రెంశువంచల మెళ్ళే దూర మునం దున్ని, 

ఇ సము దృయుమో 6౫ ౧౦ మొదలుకొని ౧౫ అడుగులయెొక్తున 

నుం ఘను, 

ఈ దీవులు ౨ శ తొర్టులవణకను క్యాననూరుసం స్టా నాధిపల 

కాని ty శ, ౧౭౮౬ లో జనులు 

తిరుగయబకీ మనూరీవారి యధిన మెరి, క్రీ శ, ౧౭౯౯ లో దకీణ 

కన్నడజిల్లా కం'పెనీవారియధీన మైనప్పు డిదీవులుగూడ వారిప్రభు 

త్వములోనికి వచ్చెను, క్యాననూరుసంస్థా నాధీశ్వరి యెన బిబ్బీకి 

నీ దీవుల క్రీంద కంపెనీవారు ౫,౨ రూపాయ లిచ్చిరి. ఇప్పు 

డీదీవ్రలమోి 6వ సొకమ1ణీదారు అధికారిగ నున్నాండు. వానికి మూండవ 

కాసు. మేజ సీ టుళధికారము. గలదు, కొన్ని సీవిల్ శేసులుకహూడ 

అకు విచారిందును. ఈ విచారణ చేయునప్పు డాళేనికి గ్రామము 

నందలి కొందటు పెద్దలు పంచాయతీగ చేర్పడి సాహాయ్యము చయల 

గురు. జనసంఖ్య ఏ౮ 9.9. 

ఇన్చటీజనులు బొలనుంది. ముసల్గానులుగా మాటినహీందు 

వులు. వీరు నూశలాడునది అపభృంశమైన మలయాళముభాసు, గు 

| మలయాళముననుండియే వచ్చియాందు రని యూజౌంపంబడుచున్నది. 

ఇచ్చటీజనులు సాభువృ త్ర్తీగలవారు, శాంతి ప్రియులు) సంతృ్రగల 

వారు. గొప్పనేరము లిచ్చకు నరుదు, ఇచ్చట కొ బ్బృరిచెట్లు విస్తార 

ముగ నుండును, ఇక్కడి యాండువాం డు కొబ్బరినార్క తాళ్ళు 

వి శేసముగ చేమాగురు. 

ఈనారయ శ్రౌళ్ళును ప్రభుత్వమువాలే కొనుదురు గాని 

యితరులు కొన వీలు లేదు, ప్రభుత్వమువా రిచ్చుధరకు నచ్చటిజనులు 

వాని నమ్తునలయును,. ప్ర, భఛుత్వమువారునూ త్రము వారియిషస్ట్రమువచ్చీన 

ళల కమ్యుకొందురు. ఈఏ రృకమువలన చే క్యాననూరు సంస్థానము 

నారీ కియ్యవల సిన రు. ౨౫౫ పోను ౨3౮౨ రూపాయలు లాభము 

అమి రకుల ___ తూర్పుగోదావరి యే జెన్నీజిల్లాయెల్ల వరం 

| శాలూకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౩౪. 



అమిలి_అ 
అమిలి ___ కు శాఖపట్టఇముజిల్లా జయఫురం తాలూకా యం 

బదిలి గ్రామము. జనసంఖ్య రాగ౩. 

అమి రేవ ల్సి క చిత్తూరుజిల్లా వాయల్పాడు తాలూకా 

యందలి గ్రామము. జనసంఖ్య ౪౭౧. 

అమి ___ ఛక్ ప్రానగరమునకు ౧౧ మెళ్ళదూరమం దున్న 
యొక గ్రామము. ఇక్కడ భవానీదేవాలయ మున్నది. సతియొక్క_ 
శఛరీరావశేపషుములుం గల ఏ 6బదిెళండు పేకస్థా నములలో నిదియు నొకటి. 

అమీకొ __ స్టా ేశ్వరమున కాన్నేయముగ ౫ మైళ్ళ 
దూరము నంగల ఒకమిట్టు మ, చేశేము. దీనియెత్తు ౨౫-౩౦ అడుగు 

లుండును. పొడుగు ( ఈ త్తర-దక్షీ ఇములుగ) ౨౦౦౦ అడుగులు, 

ఇచ్చటనే అదితి తేప మొనర్చి నూర్యుని కుమారునిగం బడసెనయు | 
అచ్చటికి చకృవ్య్యూహా మని పేరు. ఇదియే యభిమన్యుండు మర 

ణించినతావు. -ఈమిక్ట్ర కె కుని అమోకా అను] పేరుగల చామ మొకటి 

యున్నది, ఇందు లం కా సనా. ఆదిత్యకుండమును గలవు, 

మ గావలసినవా రీయదితిదేవి నర్చించి సూర్యకుండ 

మున స్నానమాడి పో౭రుచు౦ందురు, 

అమహమినా ____ నముహమ్మదీయమతస్థా పక య 

యొక్క_లేల్లీ , అబ్దుల్లా భార్య, వాహబ్ కొమార, అప్పటి ప్రీలలో 

మిక్కిలి చక్కని దనిచనంం, పప అనియు, సద్దుణవతి యనియు 

పేరొంచెను. మహామదు పుట్టిన గ యేట, అన6గా క్ర ళ్, Ae ౭ వ 

ప్రాంతమున మృతి నొందెను. 

అమిను సలి 
| రగ 

దలి యానాం _గ్రానుము. జనసంఖ్య ౨౭౨౫. 

--- అనంత పురంజిల్లా నస త్తితాలూకా యం 

అహమినుపుర 0 __ కృష్ణజిల్లా గుడి ఉఅవాడ తెలూకా యం 

 దలీ యీ నాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౧౫౨ (౧౯౩౧). 

అమినం చాచా ___ ౧. గుంటూరుజిల్లా 

తాలూకా.నాందలి -గాముము. జనసంఖ్య 3,౨4౧ (౧౯౩౧). 

సత్తెనపల్లి 

౨, తూర్పుగో దావరిజిల్లా దిశా 

_ఫురం తాలాకాయండలి జమోకెదాలరీ శ్రామము, జనసంఖ్య౧,౧౨౮ 

జె, తూర్చు గోదావరి యే జెన్సీ 

జిలా రుల్డ వరం తాలవా కాయందలి శ్రామము. జనసంఖ్య ౧౨౨; 
య 

అమీన్ అహామ్లుద్ కా ఇతని సే అమిన్ అసామద్ = 

ol అందురు. ఈత.ండా రక్నేకుచక్ర కృవ రికాలమునందు హాఫ్ అక్ష! మ 

అనయా స పప పృజేశయులు అను చరిత్రాత్మకమైన కోళమును వ్రాసెను, 

సమకీతోన్య కొటిబంధమా (Temperate Zone) చేడు ప,దేశ లో 

(లోన మహమ్మదు 

మీర్ ఖాన్ కేం౧ 

ముఖుగా విభజించి అం దొోకొ%(_క్య దాని వివరణమున్కు అందలి 

ముఖ్య పట్టణమును ఇచ్చుటయే కాక్ ఆయాసలములందు. బుట్టిన 

ప్ర, సిద్ధప్రుడు ములయొక్క_యా, ప్రనిద్ధక'వులయొక్క_ యు -చర్శిత్రముమ 
చా సియున్నా (డు, 

— బొంపహాయిరాజధాన్వి విజాపూరు 
హ౦గుండుతాలూకాలోని ఒక గ్రామము, హంసపంకునకు 

తూర్చున 2 మెళ్ళమింద నుండును, జనసంఖ్య ౭,౭36, ఇచ్చట 
పశువులసంత యొకటి గొప్పగ. జరగుచుండును. సముద్రముమింద 
నుండి వచ్చు కొంకాయల యొక్కయు, బియ్యము యొక ్ క.యు 
వర్తకమున కిది నుక సర మొయున్నదది, 

జ్ల్లా షం? 

అమిక భావి __ కాంభాయిరాజధానిలోని ధార్వాడ 

జిల్లాలో సోక_గామము, ధార్వాడకు ౭ మెళ్ళ దూరమున నున్న ది. 

జనసంఖ్య 3,ఎ00. "పేష్వాలకాలమున నిది ఒక అష్ట్రగ్రామమునకు 

(ఆప గామ మనంగా ఎనిమిది గా మములతో ౧హాకిన ఒకఫిర్మా 

తక నల నుం డెడిదె. ఈయూారిలో నాలు? దుదేవాలయములు 

కలవు. గ్రామమున కుత్తరమున చేమినాుని జై నదే వాలయ మున్న ది, 

ఈయూరీలో ౬ శిలాశాసనములు దో రకినవి, 

అమీ కొనాహాబు 2 పెంథో __ ౫ంళాంజిలా బరం 

పురంతొలూ కాయందలి యో నాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౨౭౧. 

_అమికొసాహేబుసపేంట _ విశాఖపట్టణము au 
ఉం 

అనకాపల్లి శాలూకాయందలీ జమికొదారీ రామము, జనసంఖ్య ౬౭8 ౨. 

అమీరసింగుటప్పా — (దూడుండు : అమర 

సింహుడు. ) 

అమీరుకల్యాణి __ (చూకుండు: హమోరుకల్యాణి ), 

అమిర్ ఇను ల్ __ ౫జనీనువామదు తముడు. తండి 
వో జాజ్ శే (UJ 

యగు సబ క్వ క్షజినుమరణసమయమున మహముదు బూర దేళమున నుండెను. 

ఈయడను చూచి అమిరు ఇస్ మైల్ తన ప ప ప్రభుత్వము స్థ సాపింపవలయు 

నని లంచములకు బాల ధనము వ్యయ పటిచెను. కాని తే మహా 

మదు వచ్చి తము నోడించి రాజ్యము వశపజుచుకొ చెను. అమిర్. 

ఇస్ స్ మెల్ మరణేంచుదనుక నొకకళోటలో బందీగ నుంచంబ డెను, 

_ అమీర్ ఖాన్ (నవాబ్) -- ఢిల్లీ చక్రవర్తి యగు 

మహనుడ్ పాహకాలమునాంటి ఒక సరచారు. ల. లో ఆలహో 

బాద్ ప్రాంతమునకు గవర్న యగ నియమింప[బడెను. ఇతడు చక్క 

వ రితో మిక్కిలి చనవుగా భయము విడిచి మాటాడుచుండెను, 

ఇతనిని ఒకనేవకండు చకృవర్తిసముతితో ౧౭౪౭ లో పొడిచి 

చం పెను, ఇర (గ్గు కవిత్వముకూడ చెప్పుచుం డెను, 



3౧౫౨ 

అమిల్ ఖాన్ (పిండార్రీ -- ఇతండు 

టోంక్ నవాబునకు మూలపురుషుండు, ఇతండు మొదట యళశవంత 

రావుహోళ్క_రునొద్ద సేనాపతిగ నుండెను. తరువాత ౧౮౦౬ లో 

అచ్చటినుండే వెళ్లి పోయి పీండారీలకు సరదారై 'జీఫము లల్ల కొల్ల 

గొర్రును. ఇత౧డు హోళ్మ్క_రురాజులయొద్దనుండి సంపాదెంచినరాజ్య 

కా నిత ని కిచ్చివేసి ౧౮౧౭ లో నితనితో ఇంగ్లీ షువారు 

సంధి చేసికొనిరి, ఇతండు తనయొద్దనున్న ఫీరంగు లన్నియా 

నింగ్లీ షువారి కిచ్చి వేసి తన-సెనికులగు పిండారీదోపుడు మూ/కను 

ప్రస్తుతపు 

పంపివేసెను 

అమిర్ జన్లూ __ ౧. ఇక(డు శెరంగ జేబునకు ప్రియ 

మిత్రుడు. జార ంగ జేబునకు ఢిల్లీ సింహాసనము లభించునిమి త్తే yn 

డమిరేపరి (శ్రమము సలీ పె షుజాను బంగాళముననుండి తేటుమ( 

నాట్టుటవై " యిత6డు హల నాక కో వింట(6 బోయి. యాకా 

శ్యానంతరము తానే యాబేశమునకు సుబేదారుగ నిలిచిపోయెను. 

బం గాళమునకు . గవర్నరుగ నుండినకాలములో అస్సామును గూడ 

జయింపవలయా నని సృబలసే నాపరివృతుండై బయలుద టను, పర్వ 

తారణ్యమయ మగు అస్బామును జయించుట సులభసాధ్యము కాలేదు. 

బహుళ ప్ర యాసముతో అస్వాము రాజధానివజుకును బోయెను. 

షంతలాన వర్ష ము లారంథఛమగుట చే నటనుండి వెంటనే మరలవలసీ 

వచ్చెను, ప నిత€ డాదేశమందలి 

హులనోరీలను (దృవ్యించి వానియందుండి యమిల్ మైన 

చృతిప్టితులగు, పురు 

ద్రవ్యమును 

హరిం చెను, ఈలాగున దొర్జన్యము లొనరింప నస్సాముజనులు నాలుగు 

పృక్కుల గ్ర గృముకిెని బాధింప సాగిరి, ఇతె (డును మధ్య మన్య చారల 

ల నాసా "సతికన్టమమింద కూచ్బిహార ప్రాంతమందలీ ఖిజూ పుర 

మును జేరి యక్క. డ తీ శ్ర, ౧౬౬౨-వ సంవత్సరమున మరణించెను, 

ఠి, శీ శ్ ౧౭౧౩ మొదలుకొని 

ల ౧౭౧౯ 'వజకును లీని చాలించిన ఫరుక్ నయ్యర్ యొక్క (ద (ప్రయ 

నఖ మిత్రు, (డు, ఇంత కుంబూర్వము జవాండర్ శావా. చ ర్ వ ర్రీగనూ జుల్ 

ఫకీరఖాను. వజీరుగను నుండిరి. రాజనిరాత లని "ప్రస్ధి గాంచిన 

సయ్యద్. సోదరులు జహందర్ శాహను దొ లణించి ఫరుకొవయ్యరును 

సింహాసన మెక్కింంచికి. అంత నీనూతనసార్వభౌమునిమన సులోం 

బూర పువజీరును దొలణించి. తనమిత్రు, తుని నుంతి౫ శేర్భణుచుకిన 
(UU 

బుద్ది పుట్టినది, అందుల కితండు కన్నే హేకునే జుల్ ఫకీర్ ఖానుకడకు ' 

కాయకాశనల! _బంప. _నితండును వారిని 

మిచ్చి వచ్చెను." కాని * సయ్యాదుసోదరులు 'కాలహరణమునకు సహ 

పక త్వరితముగ నే జుల్ ఫకీరును గడలేర్చి యతేనిజనకుని అఫర్" 

భానునీ శారాగారమనం చ్రోయించిరి, “పిదప 'ఫరుకొ నయ్యర్ 

జ అమారుజన్లాను. "మ్యత్రి 

తన ప్రై, ఇములనే శోలుపోయొను, 

ములో 6 

సమోపిం ది యభయవచన 

Bx. కేనికానకలయు. నక er 

అమీర్ భాన్-అమీర్ వాుసే! 

అమీర్ తలిక్ __ మొఘలిస్టానచర్శితృమును. వ్రాసిన 

మిర్దా "హెదరుయొక పితామహు6డు, yes బాబరుసంబంభులు, 

ముఘలిస్టా నపాలకుండగు తుగ్గ ఖ్ తెనూర్ ఖాక్ మహమ్మదీయ | 

మతము నవలంబించి మబునాండు. తనయమోరుల నందటి wan 

యిస్లాముమత మును స్వీకరింపు6 డని యకుగుపుకున్కు నందులకు సమ 

తింపనివారీని జంపుటకును నిశ్చయించుకొ నెను, అమిర్ తలిక్కకూడ 

"తె మారుయొక్క. సామంఠ,ప సృథువే, ఇతే డింతకు మా౬డుసం వత్సర - 

ములకు పూర్య మే మహనమ్మదీయమతము నవలంబిం చియుం డెను, కాని 

తే మూరువలని ని. నాసంగతిని వెలింబటీచిుండ లేదు. మటు 

కా. 'తెమూరు సభలోని శీతెంచి యమోరుల సండణను బిలీ 

పంచెను, సో తలీక్క్కనక మొదటివంతు రారా నిత డున్న 

సమాచారము నంతయు నెణిగించెను. దానిని విని త్రెమూరు పరమా 

సందమున నతని నాలింగనము వేసికొ నెనంట | 

అమీర్ బరీద్ — ౧. ఇతడు బీదర్ లో రాజ్య : 

చులిన బరీద్ పాహినవాబులలో రెండవవాడు. కాొశీంబరీద్ కుమా 

రుడు. తం, డ్రిమర ణానంతేరమున ౧౫ రరో లో రాజ్యమునకు వచ్చెను. 

ఆకాలమునందు బహమనీరాజెన సుల్తాన్ మహమూద్ పాహ అను 

వాడు ౧౧౭ లో మరణింప6గా నతని ్ ౨-వ అలా ఉద్దీశు 

అనువానిని * ఏింజోసనావీనునిగాం జేసెను, వాండు ERP 

మృతినొ ౦దంగా కలీ కూ ల్లా అనువానిని చేరునకు రాజ్య ముమో(ద 

కూర్చుండంబె టను, పాలు అమోర్ బరీద్ సెట్టువటి (బాధ ప ప్త చేక్ష 

అహమద్ నగర మునకు పాజఉపోయి. అచ్చటశే మరణించెను, వానితో 

బహమనీవంశము ఫూ ర్లిగ నశించెను, అమీర్ బరీన్. అహమదడాబాన్_- 

నీవోరు రాజ్యమును సర్వస స్వతంత్ర త ముతో Cy 0 సంవత్సర మలు పరిషొ 

లీంచెను. ఇతనిరా జ్యములోనుండి కొంత ఫొగము విజాప్రారురాజు త్రీసి 

కొనినందున ర, ౫ లక్నులు వచ్చు రాజ్యయుమా త్ర, మోతనికి నిలిచి 

యుం డేను, ఇతడు RAS లో దొలతాబాదులోే wl 

Cy 'బరీద్ హాహిరాజులలో చినరి 

వాకు, ౨-వ ST es అనువానిని ౧౬౦౯ లో రాజ్య బ్ర భ స్తుని 

చేసి ఇతడు suger వచ్చెను. 

" అమీర్ హా నన్ జా శుర్కీసార్వథొమలడ న ద్వితీయ 

బజాజక్ యొక్క_ ఉత అటు పోర్చుగీసులు స స 

(బ్రచేశించినకో డే వారీ నెదిరించునిమిత్తీము తురుష్క 

జేళపునులాప తన సేనా నాయకుని బం ను, ఇతడు వచ్చి గుజరాతు 

తీరమున దిగి-యక్క_డనుండి మహమద్ శాహ్య అమిర్ ఐజ్ సులానులం 

గలసికొని దక్న్షీణముగ ఛీతెంచి "పాలుశేవునకు _ దూరమం౦_ న్యు . 

ట్ ఛాలా వార లమితనస్థ్రముతో౬ శాటిపోయిరి, 

అమిర్ హు ee అ= - ఇతడు తై మారుయొక్క బోవ 
అ 

| నుజిరడి. వీ రిద్దజును. గలసీ ow ను్తీరమం వట స. 



అముదూరు.అమృ తబజారు 
ప్రాంతములలోని రాజులతోడనుు మావార్ అన్నా హేరొయిళాక- 
లోని, పృభువులతో డను నిరంతరము సోరాడుచువచ్చిరి. కాని యన 

విజయమువలన దొరకిననాత్తును బంచుకొనుటలో నిరువురకును వివా 
దము సంభవించెను. సామాన్యముగ తై మూ రెక్కు_వభాగమును హరించు 
చుండెడివాండు. హునేనున. కిది రమెంతమాతృమును గటకుండెను. 

తుదకు బలవంతు6 డగకారణమున తె మారు హుసనేమని మోసముననో 

యెట్లో పట్టించి తనకై దీగం జేసిక్రా నెను. కాని యింతవజకు నతని 
సాహాయ్య మును బొందియుండినవాం డగుటచే నతని ఫ్రా ణముల 
శేమియు వేని గలీగింప నని తేమూరు హునేనునకు వాగాన 

మిచ్చెను, ఇటు లుంచయగా లే యూరుమనోర సిద్ధి మతీయొకవి ధయ? 

నెజివేటీనది. త్రెమారుయొక్క_ సామంతప్రభు వొక డేతెంచి 
తనతమ్మని హుసేను చంసపె ననియు, నందులకు బచులుగ నతని మరీ 

దీయింప్రు మనియు వే(డికొన్క తెయూరు తనవాగ్లానము నెటిణించి 

యత నిని వదలి పెట్టిం చెను, అంత నాఫామంతప్రభువు సునేనువెంట6 

దగిలి యతని ప్రా, ఇముల6 దీయుచుండ 'తెమూ రూరక చూచు 

చుండెను గాని తన సేవకులను వారించుట కె నను బంపండయ్యెను, ఇందు 

వలన నీపన్ను గడ యంతయు తే మారుపన్నినదే యని యనుమానము 

కలుగుచున్నది. 

అముదగదూరు ___ చిత్తూరుజిల్లా కాళహస్టి తాలూకా 

యండలీ జమిక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౨౩. 

అముద్రిత గ్ర౦థ చింతామణి -- ౩ కెబ్లాక 
నివాసులుగ నుండిన పూండ్ల రామకృన్ణయగారిచే ౧౮౮౫-వ సంవత్సే 

రము జాక్ 'నెలనుండి ౧౯౦౪-వ సంవత్పరము జోక్ మాసమువజకును 

నడుపంబకిన వాసప తి క, జహపయరు విగ నాగయ్య గారును, పి, వేంకట 

రామానుజరావునాయ.డు బి, ఏ. గారును కొంతకాలము వీరితో యహాడ 

సంపాదకులుగ నుండిరి. ఇందు ప్రా చీనాం భృ గ్రంథము లనేక ములు 

సృకటింపబడియెను, కొన్ని. ప్రౌథవిమర్శనలకంగూడ నిదెయే 

ఫుట్టిని ల్ల య్యెను. సమకాలిక, గృంథక_ర్హ లవిమయమున ప్రాయంబడెన 

వ్రాత లచ్చటచ్చట నుచితములుగ6 గన్పట్టకున్నను మొత్త ముమాంద 

నీ భర్ త ళ్క్ళాలమున తెలుగయుభావయొక్క._ య భివృద్ధికి సాయ 

పడిన ముఖోోపకరణములలో మిన్న యని పేరు గాంచినది, 

( 

అములూరు __ ౧. నెల్లూరుజిల్లా కో వూరు తెలూకా 

లా గ క జన సంఖ్య ౮౮౧. -. 

త "నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు తలూకా 

అమూర్ రా ఫ్ర ము ఎ అమూర్ నదీప్రాంతమున 

 చాలకాగము. క్రీ, శ. ౧౮౫౮-వ సంవత్సరమున ఛీ చావారి యధీనము 
దప్పి రషియా ప భుత(మునకు లోనరయ్యెను, మిగ్గిలినదానిలో పడు 

or ల సరత. నో నొకప శ్వేకరా న్న 
మటి ఫైగ మంతయు  అమూర్ అను ఎరు ఆ ఛీ పై 

౧ 

యందలి" గామము, జనసంఖ్య ౧౧౫౨ (౧౯౩౧). జిలాలోని ఒకషలి. జూ వో 

3౧౩ 

ముగ చేర్చకివడి,. రీని3 శాల్బము ౧౫ తె౯౫ చ, మెను. జవసంఖ్య చ 
ఇ. 

కేసును 

NNTP Ne ep 

అమూ ర్తరయు(6దు = (మా నం) ఇవకులో 

త్పేన్ను (కప «యునినంశీములోని వాకు. 

అమృత చ ౦ ద్ర సూ రీ ___ దిగంబరళా కుం జెందిన 

నే క్ తం 6 జార గ స ఇల న స్ో పై నపండికుండు తళ ~ ఆరి ఖ్యాలి మొదలయిన గం? 

ములను ర శ mn A పొ లను రచియిం చెను ఇరు క్క శ. ౦౫ బ్రాంతేమున నున్న 

వాకు, 

అమృత లతేరం౦గిణి __ షూడవ సంఫూరరాగము. పం 
దొమిపన మేళకర్త యస యం కార ఛ్యని రాగ జన్య ము, ఆరోహాగణాన 

కోహాణములందు సరీగమధనిస = సనిధప మ౪రి స 

యని సంచారము గలది, 

అమృతేధ న్యా సి __ పాడవపావవరాకము, ఎనిమిది 

మేళక ర్రయనగు హనుమతో డిజన్యము, ఆకేహణావనోహణములందు 

సరిగనముపనిస-సనిపమగరిస యని సంచౌకరము, 

అమృతనాదోపనిషుత్తు దై ఒక యజుక్వేదో 

పనివస్తు. దీనికి వాదోపనిన. _త్తనియు6 జేగు గలదు, 

అమృతపంచమ మను ఊాడన - వక్ళహాడవరాగయు, 

నలువడియెనిమిడవ మేళక ర్రయగు దివ్యమణి రాగజన్యయు. ఆరోహ 

అము-సరిగ మధ ని సృ ఆవరోహగణయు - సనిధమగసరిస అని 

సంచారము. 

అమృతపుర౦ ___ ౧. చిత్తూరుజిల్లా తిరుత్తనితాలూకా 

యండలి జమోకా దారీ, గ్రామము, జనసంఖ్య 8౫౯ (౧౯౩౧). 

౨, విశాఖపఎణముజిలా అనకాపలీ 
€ భి ణా 

శాలూకాయందలి జమాకొదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౩౬౦౬ 

(౧౯౩౧): 

అమ్మ తే ప్ర, భులు a ఎనిమిదన సాపర్శ్మి నాస్వంత 

రమునందు? బుట్టణోవు దేవశావి కేములు, 

అ మ్బ తబ జా రు __ బంగాళ ప్రాంతము జన్ఫూర్ 

ప్రశృరేము కలక తాలో సృక టింపయబడు 

ఆమృరే బజారుప శ్రి క్షయము ఆరు దె నికప త్తి కాౌరాజిమునకు నిది 

పుట్టినిల్లు. తత్ పత్రీకాధిపతంలగు శిశిరభుమార, మోతీలాల్ ఘోోషలం 

మొదట నీర్రామములో కే బంగాళఖామలో ఈప, త్రికను ప్రకటించు 
చుండిరి? 



ఏ2 ౧'ర 

అన్ఫు తి పీ తూ వని పు త్ర —- ఇది అస్టోత్తర 

శతసంఖ్య గల క భనిపత్తులలో నొకటి, యా శ్వేదాంతేర్షత్ ము, 

అమృ తే ము _ దేవతలకు మరణము లేకుండ జేయు 

నట్టిగసవి'శేవము. పృ'శురాణు శిష్షీందు నని భయముచే భూమి 

నోరూపమును. గరించెను, అప్పు డింద్రుని గూడగాం జేసి దేవతలు 

సువర్థపొాత్రిలో 'నాశమువు _ప్రనములనుండే భారలను పీతుక (గ అను 

తము వచ్చేను. కాని రుర్వాసబుసియొక శాపముచే నాయ 

నృత ము సముద్యుముపా లయ్యెను. అంత బేవదోనవులు సముద్ర, 

మనము చేసి గూయమృుత మును పదు నాల్దురత్న ములలో నొకరత్ని 

ముగా బడసిరీ, సము నృములోనుండి ధన్వంతరి యమృతీ కుంభ మును 

దీసికొని "పికి రగా నసురులు మొోొందయడీ యాకుంఛము నపహా 

రించిరి, ఇ గ్లుమ్బతే మును సోంగొట్టుకొనిన దేవతలు విష్తున్తూర్డిని 

జండా నాతడు మోహోనీవేనుము ధరించి అసురులను మోహితు 

లుగా జేసీ మి యిరు తెగకు నమృతే మును సమానముగా బంచిపె క్రైన 

నని చెప్పి వారి మొస్షనుండీ యమృత పుకలకేమును దీసికొని యసు 

రులకు నొక బొస్పయినను చేకుం = ఆన్ఫుత ము నంత యును 'బేవతలకు. 

బంచిసె క్టైను, 

చ న్భు తయో ౫ ము ___ తిథివారములతోంగాన్సి వార 

నక తృములకో (గాని హాడుకొనిన ఆయాయోగములకు అమృత 

దకూగము లని సేగు. ఆచెసేీమువార ములతో పార్ల, నుంగ శ వారముతో 

భద్ర? లంఫకని నారములతో నంద, సరువాగముతో జయం 'సృక్ళవార 

ముతో రి క్ష_ ఈతగములలో.. నీతినులు కలసినప్పుడు అమృతయోగ 

మీగ్చడును.. దీనికి తిగ్యవ్భత మోగ మని రు. అదివారముతో 

హస్త, సోముళారముతో శ్రవణము, నుంగళవారముతో లేవతి బున 

వారమతో అనాధ. గురువారముతో పువ్యమి, కుక్రృవారముతో' 

శవతి, శనినారమునో నోహీణీి - ఈవారములతో నీనకు త్రృములు 

కలసినప్పుడు అమృతయోగ 'మేర్చడును. దీనికి నకు త్రామృత యోగ 

నుని “పీరు, 

అమృతే రజు దం ౧. (తం, నం) విజయకులో 

త్పన్సు(కో న కుకీక ౦+ జాయొక్క.. నలుగురుపు నే నొకడు, 

నామము గయుండు (చూడుడు గయుడు), 

_-మహారా వ. కవి, ఇతండు టేశ 
| అమృత రాయకవి ఏవో రో ష్ట్ర వి, ఇత. స్థ 

ఫ్రాహణుండు. ఇతడు శా. క, ౧౬౨౦ లోజన్ని ంవెను. ఇతండు మొదట 

వోస్యగాయడు, మళ్వమునీశ్వరు 6 డనుభ క్తుని నొకసారి వెక్కరింపంా 

నతడు కోపపడక “నీకు భగవంగలుం డవ్భాతమునంటి వాణీ నిచ్చి 

"యున్నాడు, తలివండ్రు, లమృకరాయం డని పేరు పెట్టియున్నారు. 

సీవిట్టి వివతుల్యములై న నూటల "నేల ఊచ్చరించెద' వని నుందలీంపలగా 

నిరనికిం బశ్చాత్తాపము కలిగి పిదప హో స్యవృ త్తిని విడిచి చక్కని 

అమృత బిందూపనిషత్తు-అమృత వర్షిణ 

కవిత్వము చెప్పుదొడలాను. ఇతండు దామాశీపంతులచర్నిత్సృమ్స్కు శుక 

చర్రున శ్రువచరి త్సముు చ్ర్రౌపదీవ స్తా పహరణముు మార్మం 

డెయచూర్తి క, దుర్వాసోయా తే, మొదలె న పెక్కు. కావ్యముల రచి 

యించియున్నా (డు. ఇతని కవిత్వము యమక పృబోధమై వినుటకు 

సొంపుగా నుండును. ఇతండు హీిందీభావయందును కవిత్వము 

చెప్పినాండు. ఇతడు మిక్కిలి వై రాగ్యశీలుండు. మొదట '*£ నంగా 

చాదులో గుమస్తాపని చేసి పెద్దతనమున దానిని వదలి - హరిక థలు 

చేయంజొచ్చెను. బాలాజీ బాజీ రావు పేస్వాకాలమం దితనిహరికీ ర్హన 

"పేష్వైలమందిర మునందు జరగెను, శా, క ౧౬౭౫లో నితండు 

మృతి(జెం'దెను, 

అమృ త రావు ee Sy శే ౧౭౯౬-వ సంవత్స్ 

రములో ఫునహాసింహాసన మెక్కి న బాజీరావుయొక్క_ద త్తసోదరు(శు 

రఘునాథరావు దత్తఫు త్తు (డు. “పిస్వాస్థానమయున కితండును గొప్ప 

పర్మిశ్కేమ లొనరించెను. ఒక సమయమున మహదాజీసింధియాపరివార 

మున కితండు శరణ మొసంగ వారితో విగోధ మూనియున్న శీరజీ 

రావు ఘాసే యితనిని ముట్టడింప నెంచెను గాని సఫలుండు గాలేదు, 

కీ? శ, ౧౮౦౨-వ సంవత్సరములో సోోల్క_రు బాజీరావు నోడించి 

పొజందోలి తత్కాలమందు జున్నారులో నుండిన అమృత రావును 

బిలిపించి అహార ననున నియోగిం చెను, ఆసమయమున నిలేండు 

ఫేహ్వాస్థా నమునం దనకుమారుని వినాయకళరావును గూర్చుండంబెట్ట 

తను స్రునహానగరమును గొల్ల గొట్టం బోయెను, క్రీశ. ౧౮౦౩_వ 

సంవల్చేర ములో నింగ్సీషువా రమృతరావును దమయథీనములో నికీ. 

7 కొనిరి. తరువాత నిత(డు కొన్నియుద్ధములలో నాం గయులకుC 

దోడ్పడుటవలన వార లీతని నిమిదిలకులరూ ప్యములవృ త్తి "నేర్చాటు 

చేసిరి. ఇతడు నాద్రృవ్యమునలనం “గాకిలోం గూరుచుండి సుఖ 

శీవనమును జేయసా ను, 

అమృతలవనారి __ సాడవ- హాశవరాగము, నలువది 

యావ మేళ్లక ర్హయగు వ.డ్విధమార్షి ణిరాగ జన్య ము, ఆరోహణము 

| సరిగమ పధ స; అవరోహణము -సధపమగరి సయని సంచారము. 

అమృతలింగ ం పేట __ పశ్చిమగోదావరి. జిల్లా 

ఏలూరు తొలూ కాయందలి జమిక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౨౯ 

అమృతలింగనగరం హో గ౦ంజూ౦జిల్లా శ్రీకెా 

 సళ్గంతాలూకాయందలి జమౌక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౩ 3 

అమృతలూ రు __ సంటూరుజిల్లా “తెనాలి తాలూకా 

యంవలి చ్ర్రానుము, జనసంఖ్య ఎం౦56 (౧౯౩౧): 

అ న్కు తవ ర్చ ము ప్ల క్షద్వీపమునందలి ఆణవవర్ష ము, 

అమృతవర్ని ణి __ జౌడన _ శైడవరాగము, ఆజువ 

డాటివ మేళ్గక_ర్హయగు చి త్రాంబరిరాగజన్యము. ఆరోహణమను - సగ 



మప ని స; అవరోసాణమయు _ పమగ స యని సంచారము, 

కా నిది అ మేళ్లమగు saad 
ముగ సంపూ స్ట వ క్ర ఈ/5"గముగ నుం డడిది, ఆరోహణము - 

పధనిప టం వ నే పధమగరి స 

సంచారము నిరాపించియున్నారు. 

సరిగమ 

యనియు 

అ న్చు తవసంతము ___చ్వుడవ _ జెడవరాగము. వీయుది 
యేడవ మేళక ర్రరా గమగు Mr Pr ఆరోహ 

ణఇము- సరి గపభిని స; అవరోహణము = సనిధమగసయని 
సంచారము, 

._ అవుతవాహిని __ పైడవ- పాడవరాగము. ఇరువ 
దవ మేళకర్త యస నటి వై రలరాగజన్యుము ఆరో వావరోవాణము 

లందు స “9 వ నిభ మ గ రి స యని సంచారము. 

అచ్యుత wah అనయా 

తాలూకా, ఇది అమృత సర్ జిల్లాలోని యొక తాలూకా. దీని వి వీ 

రము ౫౪ చదరఫుమైళ్లు, ఇందు 3౭9 గ్రామములు కలవు, 

జనసంఖ్య 'ఈఇ౮రా3౮ఏ, సిస్తు సెస్సులు రు. ౬౨౨ ౦౦౦ లు, 

అమృత సర పట్టణము దీనికి ముఖ్య స్థలము, 

అన్య త సరము మ ఇని పరజాబునందలీ యొక జిల్లా 

కును నగరమునకును బరు, 

అమృత సర ముజిల్లాప్ సీర్ల ము ౧౯౩ చదరప్రుమెళు. జనసంఖ్య 

ా౨గా ఏ ౭ర (౧౯౨౧) ఇది సిక్కు_మతే స్థులకు సృధానస్టానము, 

ఇచ్చట ౨౮౭౩౦ 0'౪' గురు సిక్కు._లున్కు ౨౦౦౪, 'ఈ 3౫ గురు మందు 

వులును, ర ౨౩3౨౭౨౮ గురు మహమ్గదీయాలును గలరు, గోదుములు 

ప్రష్పుదిను స సులు, పెంక్కబొన్నలు  నిచ్చటి ముఖ్య ములయిన పంటలు. 

రజి కిలాయం దక్కా-డక్కడ ప్ర ప లి పండును 9 చెజుకుతోో (టలును 

ఆ ప్రత్తిని దూదిగా ఫ్ర "చేళ్ళలో అణంచి కట్టుటకు దూది 

మరలు bir అవ్బుతసర్ ముజిల్లః యించుమించుగ PR మెదా 

నము, తూర్పుననుండిె పడుమర్ కిది కొంచె మేటముగ నున్నది. జిల్లా 

యందు బారీనదినుండి త తృీవ్వినకాలువ లెక్కు_వగం లను. వీనివలన 

నీట్రిపొటుడల కకుు._వ షల కలదు, . ఈజిలాయందు రాక 

పోకలకును, వర్త రకమునకును నార్. వెస ప్రర్న్ రె ల్యేయునుు దానికి 

ప బోొవు గ్రాండు ట్ర 0౦కు రోడ్డును ప పృథానసాధనములు. 

అమృత సర క పట్టణము అమృత సరముజిల్లాకు ముఖ్య పట్టణము. 

ఇది పంజాబునందలి 'సగరము లన్నిటిలో 
మిక్కిలి భాగ్యవంతే మయి 

దీనిజనసంఖ్య్య. ౧౬౦౩ ౨౧౮ మంద
ి, వీరిలో, మహమ్ముదియు 

న్కు పొందువులును. ఎక్కవ, ఇచ్చట తివాచీపర్మి శృేమలో 6 బని 

లు మగ ములు ౨౦.౦ లవజకును గలవు. తోళ్ళు చర రృములు, 

నది, 

బట్లల'తౌనులు _వీనితో నిచ్చట వర్తకము. సౌగుచున్నది, అందు, 

5 న, 

త సరము కటా 

మొదటిశెంటికిని సంబంధించినన ర్తశ మెక్కువ, షీ మవత్పర్యత ములనో 

దా(టిపోవుమార్లములపం డ జరగువ గ్లక మున శి పైగా కు, 

ఇచట సంవత్సరమునకు రెండుతడనలు జరభుపంతే లీరా ప్ర నరి 

దంతటను జరగువానిలోని శల గొప్పవి, 

సిక్కు_మతమునకు ముఖ్యప: మగుుచేత నీహ్మ్ణణమునకు 

మిక్కిలి పుఖ్యారి కలిగినది. గరురామదా సనునాలుగవ పీరా పరువు 

౧4౭౪ వ సంవర్చర ప్రా, ంతేమున నిచ్చు నొకాసర రస్సు తే తవ్వించి 

నివాస "మేర్పటు చుకిా నెను, అతడు ౧౫౭౭ న ఆశ్చరుఫాదుషో నలన 

నుండి ఆయిదువందల * బిఘూ ల సలమును బడెను. పడప నతీండు 

తను కృష్వించిన సర స్పునకు ఆమృతసర మని పీరు పె పేను, రరువాఠే 

సరు అర్జుమం డనునతం డీసర స్పువళు నడుమ నొక దేవాలయమును 

గట్టెంచెను. పట్టణ మటుపిదప ,కృమళుగ నళివృద్ది చెందం చెను 

కాని న గ ఆహనుదుషా పన 

సరన్సులో మట్టిపోయించి, గోవులను గోయించి ఛ్, పృ్రముచేసి వెళ్ళి 

పోయెను. కాని సిక్కులు బెంటసే దానిని మరల చాపచేసి్ ౧౭౬౬ 

వజికును కాపాడిరి. కొన్ని దినము లీప్టుణము ఛంసమిసల్ అనువారీ 

యధీనమునం దుండి, తుదకు ౧౮౦౧-వ సంకరం ములో రంజ్తు 

సింపనధీన మయ్యెను. ఆత౭డు వాలధనమును వ్యయష పణేచి చేవాలయ 

మును బం గారునీరు పోసిన రాగికేకులతో గప్పి౦ చేను, రకువాత 

న్ప ట్రణమునుు దీనిచుట్టుప ప పకల నుండుప్ర, ప,జేశమును పంజాబునందలి 

కక శెండవ సహ్య యుద్దముననంతమానందు 

బ్రిటీమవారి యధీనము క్రిందికి వచ్చినది. 

ను ధ్వంసము కౌసించ్చ 

ఈప ట్రణమునందు నెదుసరస్సు అన్నను అందు ముఖ్యమయి 

నదె అమృత సరము. ఈసర సు రమారమి సమచతుపోక ౧ఇముగ 

నుండును. దీని నడుమే సువర్గజేవాలయయము కలదు. దీనిని శిక్కు.లు 

6 దర్బార్ సాహెబ్” ( కార వనీయచుసుసథ ) అని Raises 

ఈయాలయ పుమధ్య భాగమునకు హరిమందిర వుని “పేరు. అనె యొక 

చిన్నకొట్టు. నోడచెలుపలీభాగముమోంద తద్ మహలునందువలి 

చెక్క_డపుంయుని చేయంబడియున్నదది. నోడలపపెళభానమున్ను పైకప్పును 

బంగారునీ రానిన రాగిశేఘలతో (6 గప్పయుడిసవి, శశపహారిమందిక మున 

సిక్క్క్టలవేద మగు ఈ ఆదిగ గృంథ ౧ ముండును, దొనిని సిక్కులు పృ పతి 

దినము మిగుల భక్త కిత్రో 'నైనలకుం 'బెచ్చి ఫ్రూజచెయాగదురు. sre 

'కా_ర్టీకమాసములం దిచట నొప్పయాత్ప్సీవములు జర గును. 

ఇచ్చట రంజితుపింగుకాలముననుండి సాలువలన గ్లకము నిశేన 

ముగ “హెచ్చినది, నెనుక కాక్ రమున కఅవువచ్చివ పుడు సాలువలు 

చయువా రేకు లచ్చటనుండి యమృరత సర పట్టణమునకు వచ్చి 

యచ్చట నివాస 'సేర్చజుచుకొనిరి. ఒకప్పూ డీపర్షిశృమయందు 

ఎాలుగువేలమన్దములు పని చేయాచుండిన వి, భా కనను. సాలువల 

జీత త్స రివాచీల'జేశ పాచ్చినది. పట్టుబట్టలుహాడ నిచట బాగుగ 

శన ముడిపట్టు PTA “థీ చేశయుననుండియా 



. తోమనుకాథలికపాదిరీగా వరో గ్రానీయాండవలె నని సి. పి, 

కింక ర పు. WS కా భరీ రాం క 
అమృ తస్వరూపిణ- అ మెన్ల రు 

వచ్చును; ఇచ్చటనుండి పెపావరునక్కూ దానికావలనున్న పర దేశములకు 

పట్టుబక్టులవ_ర్హ రకము జరగుచుండును. ఇచ్చట మెలకుతత్త త్తమ్కుు కల 

విగందనుచెకడపుంబని, దంతపుంబని, ఇత్త తడిసామానులు RE 

అను న ఈ ర బళ్ళారీజిల్లా ఆలూరు 'త'లూకా 

యందలి గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౭. 

అను తు (డు ప విీయవథతళఫు తు గ 

ఇచట ఖాలాాకళాళాలు మిపునుకళొ ళాల యనురెండువిదా ల అ వ్ర లా షు న్ 

చ న 3 $ Sg ఏడ్డురుపు తులలో నాజవవా.డు, అమృత వర్గ 

 లయములు కలవు. ఇవికాక ఇతరపాఠశాల లెనీకములు కలవు, మున కధిపతి. [నా 
ఎ 0) 

వృత్తులు. చేర్పుపాఠశాల యొకటియు, వర్తక సంబంధ మయినవిద్య 

"ేర్చుపాళళాల యొకటిాయు6 గలవు, అన్ను తులు ___ గందాంజిల్లా ఆస్కా_.తొలూ కాయందలి 

అమృత సరము నంగా ల ౧౯౧౯వ సంవత్సరము, 
శామము. జనసంఖ్య ౨౧౦౧ (౧౯౩౧): 

పీ పి వల్ చెల రి౨ -వ తేదీని ఈప క్రుణమున జలీయకావాలాబాగునందు అ అమ లేశ ర్త రు6డంు ___ చ్వార సము ద్ర, పుహహూయసల 
| 

నాన. RO Pr ఈనగరముపేరు పొందూబేశ రాజులలో నొకండగు వీరబళ్ళాబునినుం త్రి. ఇతడు సమ_స్టభట్టార 

మునం దంతట మాటు, మయినది, వందలకిె లందెజనము డయరుసే నాని 

వలన వధింప(బడిరి, ఈవధలు హందూదేశమునం దంతటను రాజకీయ 

ముగ గొప్పయాందోళనమును గలిగించినవి (చూడుండు : జలీయఃక 

వాలాబాగు), 

నియోగాధిపతి, దండనాయకే త్యాదిబిరుదములను గలిషియుం డెను. 

ఇతేనివిపుయమును 'నెల్బ డిచేయునట్లి భిల్ల ముని నాటి శాసస మొకటి 

ధా ర్వాడజిల్లాలో నట్లే గేరిదగ్గజ నున్న యమృ లేళ్వర చేవాలయములో 

నున్నది, 

_అమృతస్వరూపిణి _ జాడవ _ కెడవరాగము, a ఆ ౧బీ నందలి న 
జ దీ్యపమున దె, 

pn మేళక ర్రయగు రసిక ప్ర్కీయరాగజన్యము. ఆరోహా అనా షో అ” ఏ 

అము - j గ్ మ ప ధ స; అవరోహణము-సధపమగరి సయని అమెజాను ___ ఇది పృపంచమునందు మిక్కిలి పొడు 

చొరముకలదు. సం ల గన నది, ఇది దక్షీణ-అ మెరి కాలో ఫోమిక్కలి ఉత్తర పుభాగమునందు 

అ ను తో ంజన ము అమృత పదము ఆర్య ఫభాహ పశ్చిమతీరమందలి ఆండీస్ పర్వత ములలో ఫుట్టి తూర్పు వై పున 

లతదు * చావు లేదు” అనుభావమున కర్గవాచకము, ఇంగీ షునందలి 

( Ambrosia) అం బ్రోజియపదమును, అమృత పదమును సమానార్థక 

ములు, అంజనపదము స సామాన్యముగను కంటికివా జెడిమందున దే 

యోగపడుచున్నది, అంజనము సామాన్యుదృష్టి కతీతమైన దృష్టిని 

గలుగ 6బే సెడి సిద్ధ క్రియ యను ప్రతీతి కలదు. కాని అంజనము 

మలామునకును Balm) పర్యాయపదముగను వాడ(బడుచున్నది. 

పొళ్చా త్త్యృవై. ద్యవిధాన మారంభమైనతరువాతను త్రైలములు ఘృత 

ములతోపాటు (Balm, 0౫10606) అంజనములును వాడుకకు 

అట్లాంటిక్ మహాసము దృములో గలయును. ఇది చాల్పుజేల మైళ్ల 

పొడుగుగ నున్నది. దీని జలమునలన Wes దాదాపు 

సగము భాగము పోషింపయబడును, ఈనదిలో సుమారు ౨౩౨ ౦౦ మెళ్లు 

లా. సీ మర్గు వచ్చి చెళ్ళు చుండును, 

 అమెజానులు గీ సుటేశపుపురాణాదులలో వర్తింప? 

బడిన _్రీ సంఘము. వీరు మిక్కి_లీ బళముగలవారు. యుద్ద ప్రీయలు. 

యుద్ధము చేయునపుడు శ్ర ములకు అడ్డము రాకుండ వీరు తమ 

సడిసేచములను. కోసీవేసికొ ౦దురు. . ఏర జేశ ములో ఫురుహులు లేరు. 

వీరు సంతా నోత్ప ల్తీకొజకుమ్మా త్రము తమదేశమునకు ప్రక్క దేశముల 

నుండు పురుషులతో కాంచెయకాలను PRI చేయుదురు, 

వచ్చినవి. ఓరీయంటలంబాము ( Oriental Balm) చానియనుకరణ 

" ములును బేశమునం దంతటను. వెలసినవి. అమృ తాంజనము అమృత 

పదారమును, అంజనపడార్భమును కలసి "తెలుపుటకు. కల్పింప6బడిన 

౯ ఒకచేళ పురుషసంతానము గలీగినచో దానీని జంపుచుండిరీ లేక 

తమేశముననుండి చెడలంగొట్టుచుండిరి, గొప్పగొప్ప యుద్ధములలో 

వీరు విడిపటాలముగ 6 జేరి పోరాడుచుండిరి. 

మందు. అమృతాంజసన ATS అమృత తుల్య మైన (అంజనము 

“ చాము ౨, శ్రీయుత కా, నాగేశ్వర రావు గారు ౧౮౯౬ నందు కల్పిం 

చిన అమృతాంజనమునకు ఆంధ, దేశమునందును, హీందూసానము 
mr 

నందును తలనొప్పిచాము నొష ప్పలకు మందు లు మ మేర్చడినది, _అమెన్లోపెస్ ప్రక ఈజిఫుదేశము మె రాజ్యము చేసీన 

క్ (Pharao ) అనంబడు రాజులయొక్క_ ౧౮-వ వంశ 

మందలి నలుగురు రాజులపేళ్ళు : (౧) ఇతడు | క్రీ ఫూ, రమారమి 

౧౫౭౦ ప్రాంతమున 'పదిసం వత్సరములవజకను స్ట" వేసెను, 

ఇతనిశేవము . ఫె (౮112) వస్తుసంగ్క హోలయ ములో నున్నది, 

| (౨) మూండవ. 'తోథిమన్' కుమారుడు క్ర వూ. ౧౮౫౦ మొదలు 

౨౫ en రాజ్యమా. చేసెను, 0) ాద్టనతో కిమ్ స్కునూ 

ల. అమృ తొనుభ వనము -- ఇది తేలు(/స తెలియని 

శ్రౌకాదొరగా రభి ప్రాయప డియుచ్నా రు. Re _ప్టవులవేద్యగ, ంథమగు 

ఛై బిలునందలీ సువార్త ర్రలలోని కొన్నిభాగములే 
ఈ గ గ్రంధమయొక్క 

వినయము, రోమనుకాథలిక్ ; మతములోని నమకములు a 

కో శ క్ ళా న. వ. 



అమరికా 

రు(డు, ఈళ డు కీ ఫూ, ౧౪౧౦ మొదలు 3౬ సంవత్సర ములు 

రాజ్యము చే నిను, ఈతడు గొప్ప నగొప్పమందిర ములను నిర్మి ౦ చను 

ఇతడు థిమస్ అనుదేవునకు పక్కు_ దేవాలయములు కడెం చెను. 

(6) మూడవ అ మెన్ వో కేప్కుమారుండు. శ్రీ ఫూ pe 2 ఎ 

మొదలు ౧౮ సంవత్సర ములు రాజ్యము ' చేసెను. ఈతనితల్లి విదేళ 

రాజకన్య, ఈతనిభార్యయు నట్టిదే, ఆమె హిందూ దేశప్తుస్త్రైయై 

యుండు నని కొందజు యభఫీ ప్రాయము, 

అమెరికా --- ఆసియాతరువాత 
లన్నింటికం కు నిదె “పెద్దది, 

పృసంచమందలి ఖండము 

౭ 6-వ ఉత్త రాతముంళశము మొదలుకొని 

)[౬-వ దక్షీణామాంకమువజకును, 3 X-_వ పళ్చిమరేఖాంళము మొదలు 

కొని ౧౬౮-వ పక్చిమశేఖాం శమువణకోను గల భూభాగ మీొపేర 

బరయుచున్నది, పశ్చిమమున పసిఫీక్ మహాసాగరమును, ఉత్తరము 
నందు ఆర్కి_టిక్మహాసాగరమున్కు తూర్పున అట్లాంటిక్ మహాసాగర 

మున్కు దక్షీణమున అంటార్కిటిక్ మహాసాగరమును దీనికి సరిహద్దు 
లుగ నున్నవి. తీభుజాకారమున నొప్పు నీయు_త్తరదక్నీణ - అమెరి 

కాలను “పెనామానామకభూసంధి గలుపుచున్నది* ఉత్తరముననుండి 

దకీణా (గృమువటికు నీఖం డముయొక్క_ పొడువు ౧౦6౦౦౦ మైళ్ళు: 

ఎక్కువ కక్కు_వ వెడల్బు ఉత్తర _ అ మెరికాయందు తూర్చుపడనుర 

లకు 3,600 మైళ్లు, సీనిచుట్టుకొలత రోర్కో౦౦౦. మైళ్ళు. ఈ ఖండ 

మునకు సంబంధించిన ద్వీపములన్ని టితో గలసిన యెడల చి వై కాల్యము 

౧౬౦౦౦౦00 ల చదరపు మైళ్ళు. అందు టూ _త్తీర-అమెరీకావై శా 

ల్యము ౮ఏఎ00,000ల చదర ఫు మైళ్ళు, దవ్నీణామున, శీయనకొలంది 

ఈఖండము సన్నగిలుచు6 బోయి తుదకు అగ, ము, క్కి ంద నంత 

మగును, పళ్చిమోత్తరకోణమున నీఖిండమునకును when మధ్య 

Uo "మైళ్ళ్సము దృముమా త్ర, మే కలదు, వూూర్యో త్తరమున గల్ 

లాండ్ నుండ యూరో ఫునందలి ఐస్లాండ్ వణుకును 38౭0 మైళ్ళ 

దూరము, కాని అత్యంత దకీణఇయున పూర్వ పళ్చిమార్ధ గో శములకు నేల 

కోొలంది మైళ్ళ అంతర మున్నది. ఇందువలన క 

' సమా నామౌంశములందు ఉత్పన్న ము లగు వనస్పతులు మున్న గువానిలో 

'సమానతయు, వ్యత్యాసము రెండును వచ్చుచున్నవి యురా 

_ పీయాలోని యు త్త రాకూంశములందు. ఏయేవనస్పతులు, ప కుపక్యో 

దులును గానవచ్చునో యట్ట్రిజే అమెరీకాయందలి కళ్ఫమూనాటాంకేడు 

లందును గానవచ్చును. క్ దక్నీణామాంశేములం దీరండుగోళములలో€ 

జాల వ్యత్యాసము కలదు. యూరోపునందువలె ఉత్తర - అమెరికా 

యందును ద్వీప ము లెక్కు_వ కాని దష్షీణ - అమెరికాయం దన్ని లేవు, 

కకత 1 మిక్కిలి దక్షీణముగ నున్నవి, ఉత్తర, దక్షీణ - అమెరి 

' శాలకు, మధ్యం దూర్చు, ప కంగా విశాల మగు సింధుశాఖ కలదు, 

అందు మెక్సికోసి సింధుశాఖయు, కరిబ్బియకొసము ద, దృమన్సు. శట్టత 

Fn హొందూద్విపమలంను నెలకొనియున్నవి. . 

.. _ఈఖండమందలి ముప్పాతిక భాగము. మంచిమైదానము.. ఈ 

. మైదానమునకు Woes! G త్రరముననుండి దక్షిణాగ్ర గ మువజుకును 

సముద్ర, తీరమునకు 

నామకపర్వత ములు మచికొన్ని వ్యాపించియున్న వి, వూర్వసమ్ముదృ 

వే౧౭ 

పర్వత కేణులు వ్యాపించియున్న వి. ఊత్తర-అమెరీకాయం దివి రాకీ 
పేరం బర(గుచున్న వి. ఇవి కెనడాదేశమున ఈ త్తరముననుండి 

యారంభమై దక్షీణాభియుఖయుగ వచ్చి మెక్సికో దేశ ప్రపర్య్వత ములలో € 

గలసి చెండియు దికీఇమునకు సాగి దక్షీణ-అ మెరికొయందలి శే శ్రేణు 
లతో. గలయును. రాకీప పర్వత ములనుండి 'వేజుగ వీనికి జ్ స 

సమానాంతర ముగ సెర్రానెవేడా, కాన్కేడ్ 

తీరమునకు సమిాపముగ అప్తాషియక ప పర్వతములు గలవు, ఇవి రాకీ 

లంత ఎ త్రయినవి కావు, ఈ తర-అమెరికాయంగలి పర్వత శిఖరము 

లలో మెక్ కిక లేనానుకకూటము తక్కి_నవానికంకు చె త్తయినది, 
దీనియెత్లు ౨౦,౮౪౭౦ అడుగులు, దానితరువాత ౧౯౪౧౮ అడుగుల 

యెత్తుగల లోగక్కొ ౧౫,౦౦౦ అడుగుల యెత్తుగల ఫొ పొ కెటాపిటల్ 

నామక శిఖర ములు ముళ్ళ మైనవి, ఈరెండు అమెరికాలను గలుపు 

"పెనామాభూసంధి సము దృతలముననుండి ౨౬౦ అడుగుల పల్ల మున 

నున్న ది. న ఆండీజ్ ప పర్వతమాలికలు శ తర 
మున పెనామాభూససంధినుండి దతీణమున హార క-నామకా గృమువటికు 

వ్యాపించియున్న వి. ఎత్తునం దివి రాకీపర్వతములను మించినవి కాని 
వానియ౦త వెడల్బుగలవికావు.. అకంకాగువా (౨౩ ,0౮౦ అడుగులు, 

సౌరటా లేక ఇల్లంప (౨౧౩౦౮ర అడుగులు), సహామా (౨౧,౦౫౮ 

అడుగులు) అను శిఖరము లీపర్వతములందు మిక్కిలి ఎ త్తయినవి, 

& త్తర ప్రాంతములందు ఈపర్వత ములు మూండు మాలికలుగ6 జీలీ 

యున్నవి వీనిలో నొక, శేణి ఉత్తర ఫూర్వముగా. వ్యాపించి చెను 

జాలా ప్రాంతమున శీలపను- పశ్చి మమందలిళాఖ "పెనామాభూస సంధివజు 

కును బోయునది. ఈరశెండింటికి నడుమనుండు శ్రేణిలో టోలీమానాము 

కాగ్ని పర్వతశిఖరము కలదు, దీని యెత్తు ౧౭౬౬౦ అడుగులు, ఇది 

యొక్క. కాక ఆండీజ్ పర్వతములలో నింకను అనేకము లన్ని పర్వ 

తములు కలవు, 

మింద వచించిన యు త్తరదకీణ _ అమెరికాలలోని 'మైదో 

నములు భిన్నములగు ప్రాకృతిక లక్షణములను, 

గలిగియున్న వి, మటియు నీయు త్తర దక్షీణ-అ మెరీ కోల యందు నె స సర్ది 

కముగం గొన్ని సమానధథర్శ ములున్సు కొన్ని విపరీతధర్మ న ల 

గలవు, పళశ్చిమదిశయందు ఉ త్తరదమీణముగా పర్వతములు వ్యాపించి 

యుండుటయా, వానికి. దూర్చున విళాలములగు మైదానములయునికి, 

ర్ క్తర-దక్నీణఫ్రూర్యా భిముఖము లై నదులు ప పృవహీంచుట మొదలగునవి 

ఈళండుఫాగములందును. సమా నధర ములు, ర త్తర-అమెరికా. $ీత్రకటి 

బంధమున నుండ ల... ఉస్తకటిబంధమన నుండుటయు, 

ఈకారణమున నీశండుదేశములలో వసించు పశుప పక్య్యూదిజీవజంతువు ఆ 

లందు "భేదము నలుగుటయు ననునవి ఏీనియందలివిధర్మ ములంం 

ఈ శెండుభాగములలోని మెదానములును. అశేకనదీ ప్ర 

ములతో 6 గూడి సారవంత మెన జీలలం గలిగి హోలసస్యసంవర్ణోయుతై 

తం, “మెకంజీ, శాపర్ష ర్మయిక్కా వష ఆ OS 

కాలనూనములను . 



కము జ) 
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డీలు లీమాపట్టణమున 

అమెరికా 

నదులు ఉత్తర ప్రాంతమున ప్రవహించుచుండును, చర్చిల్ నెల్బక 

సెవరెక్క్ 

సెంట్. Kel అట్లాంటిక్ మహాసాగర మందును, మిసిసిప్పిి రియో 

డెల్ 'నారై, మెక్సికో సింధుకాఖ్రయందును, 'కొలంది మాం 

ఫ్రాజర్ 9 సాక్ జోఅక్విర్, సాక్కమెంటో, కొలేడో మొదలగు 

Se, పసిఫిక్ మహాసాగరమందును గలయుచున్న వి. ఈచివర 6 

చేరను నదు లంత. ప్రసిద్ధి కెక్కినవి కావు, 

గాంగ... 
WU 

మాగ్గలిన్మా ఒఏినోకోో కొలశేడో, రయోనీ గో, అమెజాక, 

పరనపీబా “మున్న సనదులు దక్షీణ- అమెరికా. కు. 1 ఇ వన్నియు 

అట్లాంటిక్ మహాసాగరమునం గలయును, క స్పిక్షి యారీ'నామక నది 

రయోనీ' గ్ నదినుండి చీలి ఒరి నోకోనదిలో 6 ననా అ మెజాకా 

ప్రపం చమందలినదు లన్ని 6 టిలో చెద్దది. దినిపొడువు 3300 ల 

మైళ్ళు, దీనివరవయొక్క_విస్తారము ౨౫౩౦౦౦౦౦ ల చదరపుమైళ్ళు. 

వెడల్పునందు డ్ త్తర- అమెరికాయందలి. మిసిసిప్పి గొప్పది. 

నీదేశమున సరోవరము లనేకములు గలవు. వానిలో. సుపీరియర్. 

మీపిగడ్ొ, హూూూరకా, నర్మ ఒంటారి యో నామకతటాకములు 
ప ప్రధా 

నము లె నవి. విని ద్వారా అతత నాకా పృయాగా 

ముల  శావింపవచ్చును. 

కాలమితి (Climate) wal ఉ శ్రర, దక్షిణ-అ మెరి కాలలో 6 

జాల భేదము కలదు, డ్ శ్రర-అ మెరికాయందలి కాలమితి మొ త్త్ము 

మోద యు రాసీయాయ ౦చలి కాలమును బోలియుండును. కళ 

నిచట పడుమటితీర మునకం కును. తూర్పుతీరమున కీత మెక్కు_వ, 

ఈకారణమునే అమెరికాలోని అట్లాంటిక్ తీరవ ందలి పట్టణ ములలోని 

చలి తిన్నగ నవే యకాంశముల నుండు యూరోపు అట్లాంటిక్ 

తీరనగర ములలోని చలికం మే పదిరె "టెక్కు.వగ నుండును, మొ త్తము 

మింద ఉ_త్తర-అ'మెరికాయందలి _యొక్కుువ ఫౌగమునం జలీ అధిక 

ముగ చే. యాండును. కాని యొక్షవిధమగు కువ్కు_వాయును ఆతరుణ 

అ మున వీ చు చుండుటవలనం జలి యంతేగ నసహ్య మనిపించదు, 

( 'దక్షీణ_అ మెరికాయందు మూ6డింట శెండువంతులు ఉప్లక'టి 

బంధమున నుండినప్పటికిని దజుచుగ వాయువులు టతమంుంపలక 

వీడి ఎమ్ యనిపించదు. వీగయం దిచటిశాపపరివమాణము ౧౦౦ డగ గ్ 

లుండును. రయోడీజనీరానగర మున నుధ్యమ'తా పపరిమాణము శో 

దతీణ-ఆ మెరి కాయందలి 

వాఠౌవరణము ఒక _ విధముగ నుండదు. అ'మెజాకాయొక్క_. యురి 

భాగములందు ౧౦ చెలలపర్యంతము వర్ష మపరిమితేముగ. కురియు 

చుండును. ఇందులకు ముఖ్యకారణము ' తూర్చుననుండి పీచు ఆక్ట్ర 

వాయువులు... అది యటు . లుండ నీరెండు దేశములలో (గాడ. 'సంవత్సే 

రమప్పాడ్లుసునన్లు బొ _త్తిగ వాన కురియని ప్ర ప్ర,దేశములును గలవు, 

'మెక్సిటోయందలి యాత్తేర భగము “మొదలుకొని 'కొంతదూరము 

ఉృాత్తరమువజకును గల ఇలాకాయందు.. బొత్తిగ వర్ణములు కురియవు, 

౭౨ డి గ్ఫీలు, 

దకశీఇణ-అమెరీకాలోని పెరూ 

అల్బనీనదులు హడ్సక సింధుశాఖయందు!  గలయును, 

మజీయు 
| నుండును. 

తంగ. 

చిల్లీ దేశేములందును గావలసీనంత వర్ష మా 

అమిరీ కాఖండమునందు సకలవీధములగు ఖనిజము లుత్సేన్న ము 

లగును, చెండి బంగారము లీచటనుండి సమ_స్షప,పంచమునకును రవానా 

యగుచుండును. సంయు క్ట రా స్ట ములందు అకృుయ ములగు బొెప్టగనులు 

గలవు, మణియు ఇనుము, 

లోనగుధాతువుల కీదేశము తలు(గనికొటారము. పెట్రోలియమునూనె 

కిడె జన్మభూమి, ఇచటి "పెట్రో లియము బావులకారణమున నూతన. 

heh లనేకము ఈ Wg వజృములు, మ నిచట 

దొరకును, 

రాగి సీసము తగరము పాదరసము 

చేశమం దంతట మహార ణ్యములు వ్యాపించియుండుట చేతను, 

AE లేనిచోట్ల పచ్చిక గడ్డితో నిండిన మెదానము లుండుట 

చేతను ఖండ మంతయు నాకుప చ్చ వర సర్హము గలిగి కడు మనో హరముగ 

అరణ్యర ఫీతములె న యాపచ్చనిమైదానములే ఊ త్త తేర. 

అమెరికాయందు పె రీలు, సవన్న లనియు, దక్షిణ-అమెరీకాయందు 

లాసోలు, హా సెలా లని వోయ (6 బీలువ(బడుచున్న వి. ఉలత్తర_ 

అమెరికాయందలి అరణ్యము లన్నియు మనుహ్యోపయు క్రము లగు 

చున్నవి కాని దక్నీణ-అ మెరికాయందలీ వింకను అనాహతావస్థయంటే 

యున్నవి. మిక్కిలి యు త్తరయన దేవదారు ఫర్ (Fir నామక 

వృశ్నయు లెక్కు_వ. ఈభాగములకు దిగువనుండు ప్ర దేశములలో ఓక 
మున్నగు మాల్య మైన కలప దొరకును. అనేక పృ ప TOO తాళ్ళు 

నాగ జెముళ్లు, కలబందలు మొదలను కంచన. నారకు నుపయోగ 

పడు వృక్షములను పుహ్కూలముగ6 గలవు, దకీణ-అ'మెరికాలోని 

 యరణ్యములు మను ష్యులకుC బ్ర వేశింప నలపిగాక వృత ములతోయ 

గ్పీకింటేసీ యున్న వి, ఇచటియడవు లన్నియు, మాలముననుండి 

పెవజకును. గడ్జితోడను, పలురకములమొక్కలతోడనుు తీగల 
తోడను చెనవై చుకొనిపోయి దుర్లనుము లై యుండును, 

మొక్క_జొన్నలు, బంగాళాదుంపలు, పాగాకు, శింకోనా 

మొదలగునవి మొదటినుండియు నమెరికాయం దుత్చన్నము లగు 

చుం డెడివే, కాని వీనికి దోడుగ గోదుమవరి మొదలగుధాన్యములును, 

చెజకు, ఖ్ తి. ఎ 
Jo 

కాఫీ, నానావిధ ఫలజాతులు ) శాకములు పర దేశ 

దాశ్స రీఖండ 

బయటనుండి నరం? ఫలీంచు 

ములనుండి 'తెప్పింపంబడి సాగు చేయంబడుచున్నవి. ద్రా, 

మున బుట్రినవియు, 

చుండును, 

దక్నీణ-అ మెరి కాఅరణ్యములు సీింహాళాద్దూలాది వన్యమ వ 

కునికిపట్టులు, “మటియు ఎలుయలు, తోలజేళ్లు. నక్కలు, కాయను 
ములు, కణజుంజులు, దుప్పులు. అల్ పొకామృగములు, జం కొలు, 

దేవాంగిపిల్లులు 'లోనగు నుష్టమండలభవము లగు అ నేక విధవన్యమృగ ము 

D506 లల పలు తెజిగులసరీసృపములును శాననగును, నదులలో 



చేంం 

మొస ళ్ళపరిమితముగ నున్నవి. గజములు గోెట్టులు తప్పం దక్కిన 
గృహ్య జంతువు లన్నియు న మెరికా దేశమున. బుట్టిన వే, 

ఇచటిజనులలో 6 బర దేశములనుండి వచ్చి వసింప౭గడణగినవారు 

గాక జేశీయులును జాలమంది కలరు. ఆదిమవాసులగు వీత. ఎజ్జఇండి 

యను లను పేర6 బరయగు చుందురు. యూారోపవుననుండి. వచ్చిన తేల్ల 

వారివలన నీయాగిమవాసులు కొంచె మించుమించుగ నష్టప్రాయు లై 

పోయిరి. ఆదిమువాసులలో భిన్న ఫిన్న జాతులు సెక్కు_లు గలవు* 

అందు గొన్ని జాతులవారికి యూారోపియక సభ్యత యెడల నెక్కు_డు 

వి యతి, అది యటు లుండ యూరోవీయనులు అమెరి కాను గనుగొన్న 

నానో దకీణ-అ మెరి కాయందలి ఉత్తర ప్రాంతను 

లందును, మధ్య-అ మెరీ కా, మెక్సికో దేశములందును గ గొందలు సభ్య 

జాతులగువారు నివసీంచుచుండిరి. వీరు నాగశరకతయందు మంచి 

యకాన్నత్యయును ? బొంది విశాలోన్నతసాధములలో నివాసము చేయుచు 
నొక పృకార మగు రాజ్య వ్యవస్థను గలిగియుండిరి. ఇంతేకాక కృషి. 
red యం త్రకలానిరాణనుందును వీరికి మిక్కిలి అభిరుచి 

యుంండినలాగునల గకుపడచున్నది.- కాని ౧౫-వ కతా బియందు 

యూరోపీయనులు తండోపతండములుగ వచ్చి యిచ్చట నివాసము 

గుదుర్చుకొనుటచే నన్నివిధముల వారీకం శు దక్కు వ సితియం దుండిన 

ఆదిమనివాసులు నవాగంతుకులలో లీన మెపోవుటనుండి తప్పించు 

కొ నంజాలకపోయిరి, కొందజు తెల్లవారితోడను, మటీకొొందబు 

నీ గ్రోలతోడను సం బంధముల జే సికొని విరు తమ వ్య కిత్వ్యమునే 

శాశేనము -గావించికొనిరి, ఇట్లు మి శి శ్రితరూపయున వెల్వడీనజాతు 

లీపుడు “ముసి స్పిజోలు ములట్టోలు, ష్ లను పేర (6 బరయపచున్న వి, 

యూరోపు మొదలగు విదేశేములనుండి వచ్చి వసీంపగడణిన వారిలో 

ఆంగేయు లధిక సం ఖ్యాకులు, ఏరీతరువాత జర్తనుల్కు స్కాాండి 

శివియనులుగూడల గలరు, మధ్య-అ మెరికా, పత 

లలో "స్పెయినులు ఏ పోర్చుగీసు సులు ఎక్కువ, అత్యంత-ఉత్తర ప్రాంతము 
లందు ఎస్కి్వ మోజాతివారు నివసించుచున్నారు, ల 

నాసియాఖండముననుండీయే వచ్చి రనుట కా కాని. ఏకాల 

మున నెచటనుండి ఏమార్లమున వచ్చినదియుం డెలియదు 

ల. ఈఖండమయొక్క_ జనసంఖ్య ౧౮౪౦ 030 0,000. ఇందులో 
౧౨౫౮౦౩౦౦౮౦౦౦ తెల్ల వారు, ౨౮౦౩౦౦, 000. మి శ శ్రేజోతులు, 

౧౩౫౦౩౦౦౧౦౦ నీగ్రోలు,. ౧౩౩౨ 6౦6,౦౦౦ లు be TOV 

మత మున ఉ త్తర-ఆమెసకాయం' దంతట ప్రాయెన్ పెంట్ నస 

వులు. దక్షీణ-అ మెరకాయందు ముఖ్యముగ రోమకా కాథలిక్కులు. 

ఇం డియను లందటు. నన్యమకమువా రగటంకజేసి అనాగరకమతము 

వారుగ పరిగణింప(బడుదురు. ఈఖండమందలీ స్వతం, త వ 

లన్నియు. రిపబ్లి కోకో ప్ర ప్రభుత్వమును నలిగియున్నవి. 

 ఆధునికయుగమన న మెరీ కాఖండమును గనిప కై స్ట ననుఖ్యారి 

జనో వాచా నిందను, FEE కొలంబస్ అనునత్నికి. Pe 

_చేవాలయముల్కు దుర్త ర ముల్ఫు హపాొషపాణవి గ ,హములు 

ఆమెరికా 

ఇత (దు శీ శ, ౧౮ర౯౨-వ 'సంవత్సేరమున శృస్తుత పు-అ మెరి కా 

ఖండమునకుం. దూర్చుగ నున్న కామాద్వీపములలో నొకదానిని జేరి 

దానికి సాకాసా ల్వేడర్ అని నామకరణము గావించెను, యూరో 

పీయకనావికు లింతకుంబూర్వ ము ఈఖండపుపూర్యభాగమందలి స్లల 

ముల గొన్ని ంటిని దర్శించియుండిరి కాని వారీపే రంత పర్యంత ము 

బయటికి వచ్చియుండ లేదు, అ వన్నియు నటు లుండ నీఖండమునకు 

కొలంబస్ పేరున గాక అమెరిగే వెన్నూపీ అనునానిపేర నమె. 

రీకొ యనునామ'ధేయము. కలిగెను, 

కొలంబస్. కనిపట్టుటకంబూర్వము అమెరికాయొక్క_చరి త్ర 

మెట్టిదో తెలియదు. కాని ద్ర చీన కాల ప్రువిజయ_స్పంభ్రముల్పూ స్మార 

చిహ్నాములు పెక్రు_తావులందుC గానవచ్చుచున్న వి. వీనివ్భత్తాంతము 

పూ_ర్టిగం చెలీియునప్పటి కీ దేశేయుయొక్క_ ఇతిహాసమగూడం చెలియ 

వచ్చునను ఆశ్ యున్నది. ఈ. ప్రా చీనస్తారకచిహ్న ములందు ముఖ్య 

మెనవి మట్టితో గట్టయికిన | బృహాండములై న వేదులు, ఇవి పర్వత 

ప “నదీద్వీపకల్పములందును నిరి రి ంప(బడియున్న వి, 

శత్రువులు వచ్చి ముట్టడించినయెడల స్వకీయర తమణోపాయమున కె 

యివి యుప య+గపడుచుంెకివి. ఇవి విశాలములె నాలుగువై పుల 

లోంతెన కందక ములు గలీగియున్న వి, మధ్యమధ్య బురుజాలును 

గలవు, అన్నివై పులను నీటియేర్చాటు లున్నవి, మధ్యమధ్య మను 

స్యా స్తులు కానే కొన్ని కాన్నించుచున్న ని, మటికొన్ని ప, దేశ 

ములం దీవేదులు చేవాలయములుగ నుండినట్లును నిదర్శనములు కలవు, 

వీనియా కృతి గుం డ్రముగన్వు చతుర స (సృముగను, సమచతుర స (స్కముగను 

గాడ నుండును. ఇల్లి నాయిస్ జిలాలోని సెంట్ లా ఈ్వప rr den 

కెదుట శహోకియా యనుమెదానమందలి యొకవేది ౭00 ఆడుగుల 

పొడువునుు ౫౦౦ అడుగులవెడల్పును ౯౦ అకుగులయొత్తును గలిగి 
యున్న ది, మటీకొన్ని మృ త్తి త్రికావేదులు బృహత్ పరిమాణములు గలిగి 

ప్యోణులయా కారముల నొప్పియున్న వి, అం వొకటి మను హ్యాకృతిని 

గలదు, దీనికి తలలు శెండు, శరీర ముయొక్క వాడువు ౫౦ అడుగులు, 

“ వకుఃస్థలము వెడల్పు ౨౫ అడుగులు, దీనిపొడువు ౧౦౦౦ అడుగులు 

మెక్సికో మధ్య-అ మెరి కా, “పిరూ బేళములందును నిట్టి వేదులు కలవు. 
ఇవి _పనుదాహరించిన చేదులకంచు నిటీవలివిగం 'గన్నట్టుచున్న వి, 

మజేయు వీనిని రాణము చారి తృకయుగమును సూచించును. కాని 

నిర్భారితయులగు "ప్రమాణము lO చొరకనందున వీనినిగుణీంచి 

యిదమిర్ధ మని యేమి వాయాటకును అవకాశము లేదు, 

లక! దోడుగ ' నచేకప పట్ట్రణములయొక్క యు, పల్లెల 
యొక్కయు శిథిలావ కేపషుములును గలవు. ఈయవ కేపుమయులందు విళొ 
లములగ _ రాతిచెక్కడములు నుహాగన్నతగోపురాక్ళతుల నొప్పు 

(గ్, గ్రుహ ఖేలన 
ములు చిత్రములు “కోడ్లు నీటీకాలువలు వం తెనలు  మొదలెన 
విన్నియో కలవు. ఇటీవల నూతనముగ( * బూర్వచారి తృ త కోయుగము 

| నాటివి కు కాన శిథిలావ శేపములు ఇయటయడినవి, పర్యత శిల 
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అ మెరి కాఅంతఃకల 
వాసులగ్భహము లని ఫురాత తనకే తలు వీని నూహీంచియు న్నారు. 
ఇవి. ముఖ్యముగా కాలశేడో 

క్రొండచణియలందునుు అగాధములై, నిట్టనిలువుగ నుండుకొండలో 
యలముఖముల నొప్పు సహాభ్యంతరములందును గట్టంబపియున్న వి, 
ఈగ్భృహములందు. గొన్నింటికి సెక్కు అంఠ స స్తులును కలవు, 

అమెరికా అంతఃకలహము (American Civil- 
War) — ఏఐరకోపాజాతులవా ర మెరి కాఖండమునందు వసీం చునిమి 
త్రయ వలస వోంగడ(గినయాకంభదినములలోే కృషి కార్యాదులయం దు 
తోడ్చడుట కె దొసులనుగూడ వెంట గెనిపోవుచుండిరి, పాళా ర్త శ్రీ 

చేశములం దాకాలమున బానిసల నుంచుకొనునాచార మంత నింద 
నీయాముగ గణింపంబడకుం జెను, యూరోపీయను లాఫ్రీకా మున్నగు 
అ నాగరకటండములకు( బోయి. యచటి దేశీయుల నేదో యొకవిధ 
ముగ బట్టళొనివచ్చి అవసరములుస నితరసలములందు దాసులుగ విక, 
యించి ధన మార్గం చు చుండిరి. ఇట్టి వ్యాపారము చేయువారి కిందు 

వలన6 బుహ్క్హలమగు లాభము వచ్చుచుం డేనిది, యజమానులచ రాస్తు 

లందు6 దక్కినపశువులు మొవలగువానితోపాటు దాసులును ఒరఠుగ 

నుండిరి. నూత నఖంచములందు వ్యవసాయమోగ్యమగు భూమి యషరి 

మితముగ దొరకుటచే నిట్లు దాసులను బెట్టికొనుట పరమావళ్యక 
మయ్యెను. ఈరీతిగ జమకూడిన దాసులసంక్ల్య కాలక్రమమున 

లకులకు మించిపోయెను, ౧౮౫౦-వ స సంవత్ప్సీరమునా6టి కకక 
సంయుక్త రాజ్యములందు ౧4 రాజ్యములవారు దాస్యప్రథ GDC 
మనియు, గొరవ మనియు, సాషభావిక మనియు. దలంచి దానిని 

కచకాజ్యములందు. ద సిరపబుచుకొనిరి, ఇ వన్నియు నందువలన దాస్య 

రాజ్యము పే. వ్యవహరింపంబవసా గను, తక్కిన ౧౬ రాజ్య 

ములవా"రు నట్టి యూచార మన్యాయ్య మని దానిని తమ ప్రాంతములం 
దశ్యాస్త్రీయ టె నిదర ణమ) గావించిరి. అందువలన నీరోజ్య యులకు 

స్వేచ్చా రాజ్యము బే పరు కలిగను, దాస్య రాజ్యము లన్నియు 

మొ _త్తమున దమీణమందును, నే స్వెచ్చారా జ్యము లుత్తరమందును నుం "డెను, 

స్టరపజుచుకొనవలె నని దక్నీణమువారును దానిని దాస్యప్ర,థను 

నిరూలింపవల ము నని ఊ_క్తరమువారును వాగ్వివాదములతో సరి"పెట్లు 
లు 

కొన(జాలక తుదకు యుదమునకు దిగిరి ఇదియే. య మెరికాఅంతః 

కలహము, ఈయుద మార౦ంభ మగుసరికి మటీశెండు రాజ్యములు స న. 

ల జ్యములయ్యొను. కారణాంతర మ: లవలన నాలుగుదాస్య రాజ్యముల 

కును స్వేచ్చా రాజ్యములపకు ము వహీంపవలసివచ్చుట ముందుముందు 

తెలియననను, 

ఈయంత కలహము ౧౮౬౧-వ సంకత్సరమున ప్రారంభ మెన 

ప్పటికి "నేతద్వివయక ప్ర, పృ్యయత్నెము లంతకుంయూర్వము ముప్పది నలు 

వదియేండ్ల (క్రిందే జనించియుం డెను. మొట్టమొదట దాస్య పృథ కను 

కూలుచే Maa నుండిరి. _హ్రార ౦భకాలమున దాస్య, పథ కూడ 

దనువారు నానావిధములగు కష్టములకు లోను గావలసివచ్చుచుం డిరి, 

రం 

దల॥$స అమెరికా పళ్ళ్చిమ ఫౌాగమంపలీ 

| ముద్రాలయములను ధ్వంస 

అత్యాచార ఫ్రూర్వకమగ దాస్యపకుమువారు మాం'ససల. బెట్టుచుండిరి, 

ల్ 350 

క్రీ. శ ౧౮3౧-వ ప్రాంతమున విలియమ్ లాయడ్ గారీజక" అను 
నని దాస్యమును టపా కనన గూడం గడు తీవరముగ 

నిందించియుం డెను. కాని యాకాలమున _నట్టివారి మొటు లన్నియు 
నరణ్యరోదనము లగుచువచ్చినవి. ఊత్తర్క 'దకీణ, పళ్చిమ రాజ్య 

మలం 'చెచట6గాని ఈ ప్కథ అన్యాయ్య మగున దని. యనుటకై న 

సాహసించునారు లేశ 8, మో(దుమిక్కి_ లీ శ్వేచ్చా రాజ్యములందు 

సెతము దాస్య ప్ర తిహలురను నిందించువాళే మిక్కు_టముగ నుండిరి, 
'సంయు క్ర రాజ్యముల ప తినిధి సభయం౦దు ( House of Representa- 

11769 ) ఈదా స్యమును దూరము చేయు ప్రయత్నము ననుమోదించు 
| వారు కేవలము నలుగునై దుగురు తప్ప చెక్కు_వమంది లేలైరి. దక్షిణ 
రాజ్యములవా రల్పసంఖ్యాకు లగునీదాస్య ప్ర, ప తిపకులను మనుస్యూవ 
తార మెత్తిననెతాను లని "హెళనవూర్వకముగ నిందించుచుండేది, 

దాస్యవిమోచనమును బోధించి: (ప్రచారము సేయువారి నందజను 
బట్టికొని కారాగారములందు వై చుటకునూ (గృంథముల 

నన్నింటిని నాశనము గావించుటకును చట్టము స “సేర్పటుప 
వలయు నని ఏరు పృభుత్వమువారిని Rats, ఆదినములందు 

పృభుత్వయుగూడ ఫీరికే యనుకూలముగ నుం డెను. దాస్య ప్రతిపతులు 
సభలు గావించుచోట్ల ధూ రృ సమూహములు వారిమౌందం బడి యల్ల రి 

గావించి చెదర(గొట్టుచువచ్చెను, చాస్యము వల దనువారిగృహములను, 

మొనర్చుచుం డేను, విరినాయకులను 

వార్మిప్క ప చారక ౫ 

బోస్ట కా నగర ప్రవీభులం దీడా స్య్యానుకూలురు గారీజనును శ్రాళ్ళతోం 

నట్టి | నం వా oo నా లాగా 

ne ఇల్లీ నాయిస్ రాజ్యమండలి ఆల్బన్ప ట్రణమున ఎలిజూ 

లవ్ జాయ్ అనునత (డు దాస్యవిమోచనమును సమర్థి ంచువార్తాప త్రి పతి కక 

సంపాదకుండుగ నుండినందున హత్య “'కావింప6ంబజడేను, టే 

జంపినవారు శిక్షీతులు గాక వదలివేయ6బడిరీ. కాని ఈయంతివు 

_ఘటనమువలన దాస్య పృతిప పకులకు లాభమే కలిగను. ఈకార్య మే 

దాస్య ప _పృతికూలురయుద్యమము నున్నతమార్షములోనికి 6 (దిసప్పె 

నని చెప్పవచ్చును. సము 'స్తవిధములన యాతనల నొందుచుండి ను? 

బట్టు వడక గారీజకా, ఫీలిప్స్ మున్నగువారు చేయయణగడణిన ప, బార 

dahl ౧౮౪౮ ౦_వ సంవత్సర ము వచ్చునప్పటికి డోస్థఖిండన 

గ్రంథము లెసేకములు చెలువడుటచే రాంబోవుసంతతులందు పెక్కురు 

దొఫ్యవికు ఖులుగచే శేలుచువచ్చిరి. మటీయు ౧౮౩ ౬-వ 'స సంవత్సరము 

ప్రాంతమున దాస్యవిమోచన పృ యత్నే ముల నడం దక్క వలయు 

నని ఏన బయటికి. దేయజడిననియమములః, చట్టములు మున్నగున వన్నియు 

౧౮క౪౦-వ సంవతృరమగుసరికి రద్ద రదు చేయయణుడెను, దాస్య పృ తికూలుర 

నిరంతరదీకా ప ప్క్రయత్నముల ఫలితముగ నుడారసంమఘ ( Liberal~ 

_ Party) మని, _యొకసమాజ మేర్చజెను, ౧గూరోరో-వ సంవత్సరమున 

సీసంఘము నకం wegen డొక(డభ్యతుంం డగుటకుం బ ధ్రకోత్నిం 



లే ౨౨  అమెరికాఅంతః కలహము 

ప6గా నతనికి ౬6,౦౦౦ వోట్లు లఫిం చెను, అటుపిమ్మట కృగూభి 

షె క Am ష్ ల ఇ శ] వ నొందుచు తుదకు దాస్యబ్బ తికాలుర సంఖ్య యే యెకుు_వరయ్యెను 

౧ా౮A౦-వ సంవత్సేర బ్రా పాంత మున Le ile 

౧రోధ3౦0,0౦౦ లున్కు దాసరాజ్యములసంఖ్య ౧ కోటికంచు కొం 

జెము తక్కు_వగను నుండెను, అందు ౬03౦౮౦౦౮౦ లకు మించిన 

తెల్ల వారును, 3000000 లకు కొంచెము తీక్కు_వగ దా సులును9 

౨,403,000 లవజికు న్వేచ్చగ ల నీ స్ఫోలును ఉఆంపరి, యజమాను 

లొక రిద్దటు దాసులు మొదలుకొని ”పయ్యికుందికం'చు నెక్కు_డు 

కూడ నుంచికొనుచువచ్చిరి. మె పె సిణెంటు శుయిలర్ అధీనమున లూయి 

యానాయందు చెయ్యి మందికి మ చెక్కు_వదాసు లుండీరి. దశమం 

దధిక సాకం త్ర, ్య మును, ఐహి కానందపరంపరల ననుళవించువారును 

క్రాలందెమంది యజనూనులు, తక్కినవారిబేవనము ' సంకటమయ 

మెయుండెను.. ధనాఢ్యాలు కాని తెల్ల వారును సరిగ కూటికి గుడ్డకు 

తేక కస్టపడుచుండి 25, ఏరకం కొ6 దక్క వస్థితియందు ్వేశ్ళనల 

నీగ్రో, లుండ్రి, వర్లవి భేదమువలన తెల్ల వారి కుం డెడు స్వాతం త 

ములు కొన్ని ఈనీ గ్రోల కుం జెడివికావు. వీరకం పెలహాూడ నీచమస 

దశయందు బానిస లుం కెరి, అప్పటి చట్టముల ప, కారము దాసు డ్ "క 

విధముగ6 బశువే, పశువులవతె విరినిపెతము యజమాని ఇతరుల కమి 

వేయవచ్చును, తేక అన్యపదార్థములతో వినిమయము  చేసిక్రా 

వచ్చును, ఊరకయెనను దాసుల నిత రుల కిచ్చి వేయవచ్చును, దాసు 

ని పె యజనూనునళు వంశపారంపర్య మగు అధికార ముంటెను, ఈ 

స్టితినతు లన్నింటియందు అముట యనునది దాసులపాలిటి! నోప్ప 

అత్యాచార మెయుం డేను. అమృయడినచెంటనే దాసునకు తన 

బంధుమి త్రపుత్రకళశ్రౌ తాదుల వైన _విడదిపెట్టనలసివచ్చుచుం జెను, 

మొట్టమొదట యజమాను లీదాసులను వి దేశముల వారికి మైత ము విక 

REP కాని కృమముగ నావిధానము మాని స్వజే 

ఫమునం దే విక్కయింపసాగిరి. నియమానుసారము చొసుల కెట్ట 

యధికారము నుండెడిదికాదు. సంతలకు( బశువులభంగ నొకా_క్క. 

సమయమున గుం ఫులుగుం ఫులుగ( దీసి కొనిపోయి. యామంబడుచుంగి తరి. 

కొన్ని వేళలందు దాసులు తమకం చాచే యముడువోవుచుండికి, 

రక్తి స్వేచ్చ యనునది సున్న. దాసుడు సొప్పయా_స్టిపరుండు. కాలా 

డదు, కాని కవల షు సో్పోప మోగముకి” అకు స్పల్పమ్మాత్ర వు ఆ సీ 

ee ఇక వీరి ప్రాణము లనిన నవియూ యజమానుల 

సగతములే. తగినకారణము పండ, అనగా స్వ ప్రా పాణరక్ష 

Misi తప్ప దక్షిన పరిస్టితులందు దాసుని జంపుటకు యజమాని | ఎ. 
యందు విరు సృ ల్యేక మశగుభాగమున 'తెల్ప వారితో సంబంధము 

కధికారము లేదు, కాని జ్ఞాన గూన్యు లగుటచే దాసుల6 జంపినప్పటి 

కిని తెల్లవారు. శిమీంపంబడకుండనే తపి ప్పించుకొ నుచుండిరి. సాధ్య 

మెనంతవబకు దాసహత్యలు జరగుచుం జెడివికావు, ఇందులకు ముఖ్య 

కారణ మాసమయమున యో'స్యలగు డాసులఖరీదు ౧౦౦౦ మొదలు 

౧౫౦౦. ల డాలర్ల వణకు నుం డెను+ ఇంతటిలాభదాయకష దార్భ ములను. 

చేతులారం బోంగొట్టుకొనుట కెవరును Spon గా 

దాస ప్కథవివయమున నెట్టియభి ప్రాయము లుండినను వారిని మితి 

మిలీ హింసించుట కిచ్చగెంపక అట్లు చాధించుయజమాను అలయెద్ద్వ 

లోకులు విముఖత్వేమును వహించు చువచ్చిరి. అందువలన దాసులను 

నెక్కు_వగ బాధింప యజకరూనుబు జంకు చుండిరి. గృహములందలి 

పనులను గావించు. బానిసలస్టితి చాలనజికు చాసగచే యుండెడిది, 

కాని ప ర్తి: తి, పంచదార వరి మొదలగు పంటలు పండు క్షేత్ర, త ములందు 

పనిపొట్టు సలు పువారి యక వస్ట కడుళోచనీయముగ న్ దాసు 

లానరించుకార్యము లను సామాన్యయుగ యజవమానుబు స్వయ ముగ 6 బరీ 

కీంచుచువచ్చిరి. కొని యజమానులు కార్వాంత రాసూ లయి మున్న 

సమయమున వారిచే నియు క్రులగు నిరీకుకులు ఛాసక్ళత్వేయులను బగికించు 

చుండిరి. ' అట్లిసమ యములం డీనిరీకుకులు యజకూనుల మెప్పు వడ 

యుట కై దా సులచే మతి మింవినపని నేయించుట యు. గలుగు దుం డెను, 

పనిపాటులయం చాలస్యము గలిియుండుబానిసలు చెత్త పు దెబ్బలకు 

గుటీ యగుచుండిరి, ఇట్టిశికు. 'యాకాలమున సర్వజనాంగీకృత 

మెయుం డెను. నుబీయు పాటిపోవుట, మాదక ద్ర శ్యని షెవణము; 

ఒడలు మజువియు౦డుట, దొంగిలించుట్క సమయమునకు రాకుండుట, 

కరీరాంబర యుల మలినము గావించుకిొనుట్క క్రర్తవ్యపాలనమున నిర్గ క 

' మూనియుండుట, ఉపకరణములను బాొజవేయుట లోనస హేతువు 

లకె బానిసలకు నికు కలుగుచుండెను. ఆహార ఏహయమునను గృహ 

కా. బాగుగ నుండెడిది కాని కృషిచా సులస్టితి యావివయము 

నను హీనముగశేయుం డెను, లోభ గృస్తులగు యజమానులు వీరి 

యాహార ములనై నం దిన్నగ గణింపకపోవుదు రనుసం దేసామున నట్టి 

పరీసితులు కోలుగరుండులాగున నియమమయులుగూశం గావింప(బకి 

యుండెను. కాని స్వార్భ మునకు వకీభూతులె న్యాయా న్యాయముల 

నం ఈ నియమము లేమికావింపంగలవు ? ఊళ 

వములందును, గీత కాలమునందును దాసులకు గడు పురిండ నన్నము 

దొరకుచుం జెడెది కాని తక్కినసమయములందు శరీరధారణకూ త్రమే 

మైయుం డేను. కొల(దిమా త్ర, పుసాకర్య ము లుం జినను, దాస్యము 

దాస్య మే కాని వేటొండు కాసేరదుగదా! యజకూనులుంకు విశాల 

ఛవనములకొ దగ్గ జు దాసులనిమి త్రము చిన్న యిండ్లు నిర పబ సయుం డె 

డివి, షంక మతవిషయమునందు యజమానుని యిష్టానుహేరముగా 

దాసుడు నడచుకొ నవ లెను, అత్యపసర మన పని శేనినో ఆదివారము 

నాండు వీరి కవకాశము దొరకుచుంగేను. మొఖికముగ 'బెబిలు 
జ జీన, కొస రయొక్క_యుపదేశేయులను వీరు వినవచ్చును కాని పవిత్య గృంథమును 

స్వయముగ చదువుట కర్ట్యలు కారు. పాదిరిగళ్ళే ( Churches y 

లేనిచోట గూరుచుండవలయును, - విద్య యనునది వీరికీ సున్న, 

విద్యావంతు 'లైనచో కృపి.కార్యాదులకు య బనికిరా రనియుు చదువు 

కొని తిరుగంబడుదు రనియు, 'ఆచదువే వీరిని స్వకార్యములయేడల 

నసంతు ష్టుల( గావించు ' ననియు సాధ్య  మెనంతవజకు వీరిని మాలు 

లుగచే యుంచుచువచ్చిరి. ' కాని గృృహదాసులవిద్యావినయమున 



అమెరికాోఅంత కలవా 
బ్రోత్సాహము కలుగుచుచే ముండెను, ఇట్టి యీ దాస్య పృథను నిరూ 
లిం చుకొలుకే అంతఃకలపహా ముప్పతి'లైను. మీద సు. 
కాలము గడచినకొల(దెియు ను త్రరమునందలివారివాదము దృఢ 
మగుచు(బోయెను. శెండుపక్షములవారీకలహ ములును మజటింత భయం 
కరము లయ్యును. ఈ పోరాటములను శాంతింపంజేయవలయు నని 

౧౮౫ ౦-వ సంవళ్సీర ప్రాంతమున ఊ త్తరదడక్షీఇణ యుల వారీమశ్య న్ నొక 

సమాధానము కావింపంబఆజెను కాని ౧౮౫రీ-వ సంవత్సరమున ప్ర, ప వేళ 
పెట్టు క్న ఒకబిల్లు మూలమున సమాధానము భగ్న వె మెపోవ FO 

నల్ల కల్లోలము లార ంభ కుయ్యెను, అనంతరము ఈదాస్య ప్రశ ధర్మ నూ 

యభర మా యనువాదవివాదములు చెలశేగాను. ఆర్షికముగ నిది యావ 
శ్వేశ వ మయ్యు ధా రి కముగ భూరపాతక మగుబచె న్” పరి 

త్యాజ్య mn (ప్రుబకు చుపోయెను ప్రశ [ నిట్లు 
వాదవివాదములతో చేశ మంతయు జంపన మగుచుండ జాకాచ్రాకా 
అనునతంశు కల అనుచరుల వెంట నిడుకొని వర్డీ నియా యందలి 
హోర్చర్్స్ 4 ఫీ యనుస్థానమును బేరి యచటియ్యప్ర్రశే స్త్ర గారమాను 

ముట్టడిం చెను, ఆ శొాంతమందలిదా సుల నంద బిను పురికొల్సీ తిరుగ, 

బడునట్లు Ee ఇత. డీ కార్యమును గావించెను కాని విద్యా 
హీనులై, యు కాయు కవి చక, ణ తాళూన్యు లె, చూర్ణ లై పశువుల 
కం కొను మహానీచపదళశీయం దున్నయచటిదా సుల కీ ఘుటనముమూల 

మన లేకమూ (ర్రోమైనను వివేకము క లుగదయ్యెను. బౌ బౌను నిర్బంధికుండె 

వగీనియానియమముల ననుసరించి తు నన తే మమానవజన్య ఫు 
ప్రయోజనము నై నెన గుర్తింపంజూలని పరమమూర్లులగు దాసుల నీహా! 

ర్చర్స్ షరి, ఫి రీ ఘటనము క_ర్తవ్యప రాయణుల( జేయంజాలకపోయినప్పటి 

క్రీని చెశమరదలి దాస్యవి మోచనప పక్షమువారి నందలి నొక్కా పెట్టున 

కార్య కే త్క ములోనికి ద దుముకునట్లు గావించెను, ౧౮౬౦-వ సంవత్స 

రమున అన్య మని ( President ) ఎన్నిక లసందర్భ మునం టే ఉత్తర 

దక్షీణములవారి కత్య్వంక3 తీ వృములగు వాగ్వి వాదములు జరగినవి. తుదకు 

రిపబ్లి కక వ్యక్తి యన ఆబ్రహాం లింకా ఎన్నుకొనరబడెను. ఇత 
డును, కాం గ సునందలి శెండుసభలవాగునుు దొరతనమందలి ఉ _త్తర 

దాయితేష్టము కల గొప్పగొప్పయధి కారు లందును" దాస్య పతి 

పథ లే యెయుండికి. ఆకారణమయున దక్షీణమువా రిక6 దమకోరిక 
చెటిబేటి దనునుద్దేశముతో సంయుక్షరాజ్య సంయోజన ప్రృభుత్వమున 
( ఆ౮౨100 నుండి వే ి సటకు నిశ్చయిం చుకొనిరి, ఈవివయమున అంటి 

కం కొను ముందడుగువై చినది దమీణశరొలినారాజ్యము. ౧౮౬.౦-వ 
సంవత్సరము డిసెంబరునందు ప (పృతినిభులు కొందణు సమావేశ మై దకీ ఇ 

సంఘాతము ( Southern Confedeyation ) అను పేర 'ేర్పడీ జ ఫర్ 

సక్ డేవిస్ అనునతనిని అధ్యశునిగ నెన్నికొని కలహమునకు సంసిద్ధు 

లైరి. ౧౭౮౮-వ సంవత్సరమున త మ ప్రూర్వులు గావించికొన్న యొడం 
బడికను రద్దుపటీచి సంయోజనమున( ౮1100 నుండి విడిపోయి 
నట్లు 

'బ్రక టించిరి, 

సృకొటించుచు నందులకు సమాధానముగ నీ కి ందిహేతువుల( 

పీనియమములకు కట్టుపడి తాము సంయోజనమునందు6 . 

ము 39౩ 

(బి, వేశించికో ఆనియమములను Cs sails భంగపటు 

చుటచేతన్య్కు స స్రస్వత పురా జ్యవ్యవస్థయొక్క_ ప్ర పృజాస్వాాతం త్ర, నియ 

మములు దెాసయజమానులకు( బ్ర pen లగుటచేతను, 

రాజ్యము లన్నియు డాస్యపద్ధతిక బ్ర బ తిపక్షీ యనసనతని నధ్యమునిగ 

నెన్నుకొనుటచేతన్తు ముందు కార్యరూ పమునకు వచ్చుసంయో జన 

స్వేచ్చా 

ప్రభుత్వము. దాస్యరాజ్యమలకు విరుద్ధ మననది  యగుటచేతను, 
ధి 

ఆపర్యు రక్త క కారణములవలన రాజ్య యుల కన్ని ంటేకిని సమానస్వాతం 

లీ స్టము నిలువ దనుహేతువుచేతను తా మిసంయోజనముననుండి విడ 

వోవుచుంటి మని చృకటించిరి, 

రందటును కా న్ఫెడశే టనియు, స్వేచ్ళారా జ్యయుల నారు యూని 

యని స్తులు లేక ఫిడశేటులు అనియు పీలువంబడపాగిరి. ఈ మొదటి 

త సంయోజనమును భన్నము. శావింపవలె నని తల "పట్టను 

రెండనపకుమువారు దానిని రక్షీంపను కటిబద్దు లె రి. తనను 4 

దాస్య పృశ్నము గొణము కాంగా యూనియనురకుణ మే ప్రాముఖ్య 

మును వహీ౦ చెను, _దక్షీఇకెరొలీ నావారు తమనిశ్చితాఖిప్రాయముల€ 

దక్కిన దాసరాజ్యము లన్నింటికిని బంప ఫి బ్కవరి నెల యగుసరికి మిస్ 

అది్హమొవలు దె స్యరాజ్యములవా 

సిప్పీ, ఫోరిడా, అలచాొనూ, జార్జి యా, లరాఇ మా న్యా "బక్సాస్ రాజ్య 

ములు యూనియనువదలి కాన్ఫడశళేటుప క్షమునం జేరెను, యుద్ద మార ంభ 

మైనతరువాత వర్జీనియా ఊ శ్రర కెరొలీన్యా కెన్నెస్సీం అర్క_కాసస్ 

అను మటీనాలుగు రాజ్యములు కా న్ఫెడనేట్లతో 6 గలసెను. దమీణమువా 

రంవబును రీచ్ మాండ్ నగరమును శత నను చేర్పలు చుకిెనిరి, 

ఆసమయమున జవరల్ విక ఫిల్త్ స్కాట్ అనునత (డు ఫెడరల్ సేనల 

కధిపతిగ నుం డెను, సమర్ నామకదుర్ద మప్పుకు ఫెడరల్ _ఆధికార 

మందే యుండెను కాని దానియందలి బాటరీ లన్ని యు కాన్ఫెడ 

రేట్లకు జెందియుండెను, (సె చ్పెనీడెంటు మున్నగువారి చెన్ను కొనిన 

పిదప దాస్యరాజ్యములవా ? రాషర్షమమిాంచి యూనియ క ప తాకమును 

దీస్సివేయ సంకల్పించిరి, ఇం దునిమి త్త తము వీరు చప్పెిసీడెంటు లీంకను 

నడుగ నతే[ డశాసమావారమును. స్కాాటున. శితింగించెను, 

ముతో వ్యవహారములం జక్క_ంజూచుకొనుట మంచి దని స్కాాటు 

గృుత్యు త్త తర మొసంగను, లీంకనుయొక్క._ మం తులును (కాబిశెట్స్) 

నక్కు_వమంది సమర్ దుర్గమును శాంతిస్రార్వకముగ త మంచి 

దని సలహా నిచ్చిరి. -కాని సమర్ పోయినయెడల సమ_సము పోయి 

నటులే యని యెంచి లింకకా ఆదుర్లమును బలపజుచుట క్రై యుత్తీరు 

వుల నొసంగాను. ఈసమాచారము శెలీసినతోడే కాన్నెడరేట్లు 

ఎక్రప్కు_వజననస్థము లేకుండ నాదుర్దమును స్వాధీనప అ చుకొనుటకు6 

దమనేనాని యగు, చేర్గార్డున కాజ నెసంగిగి, దుర్చమును వదలి 

పోవుటకై యచట నున్న మేజర్ అండర్భనునక స నంప నత 

డందులకు సమృతింపండయ్యెను. 

న వల్. ౧౨-వ తారీఖున కాశ్ఫెడశేటునే నేనలం సనుర్ దుర్హముమో 6ద . 

బాంబుల గురిపింప నారంభించెను, దుర్రమందు కేవలము ౫౦ మంది 

శాంత 

అంతే ౧౮౬౧- వ సంవత్సరము 

సెనికులే యుండినందున ఆండర్భక- ఎంటనే దానిని వదలిపోయెను, 



అన అ మెరి కా 

సనుర్ దుర్షపుఘటన మెైనవెంట స్వే స్వేచ్చా రాజ్యములవా రందణజు 

నొక్కుుమ్మువ చేశే భవించి యిందులకు ప్రృతికృతి వింపవలె నని 

నిశ్చయించిరి, అనంతర మోరెండు తెగలవారీకిని బాల్లీ మోరునందు 

సంగ్రామ మయ్యెను, ఇం దసేక సెనికులు హతు లై రి, అటు పీమట 

వర్ద నియాయందు యుద్ధ మారంభమయ్యెను* ఇందు తూర్చునందలివారు 
దాస్యరా జ్యములపకమున్తు పడమటిదిక్కు_నండలివారు స్వెచ్చారా జ్య 

ములపక్షుమును అవలంబించుటచే వీ రిరువురకును పరస్పరము పోరా 

టము కలిగను. పూర్వవర్దినియనులు పడుమటివారిమోంద డం డెలి 

పోయి కాని యచట మెక్ కైల్లకొ అనునతే(డు వీరిని పరా 

జితుల6 గావించి పాజందో లెను. ఈసందర్నమందే పడనుటివర్స్ నియా 

యని భిన్న రాజ్య 'మేర్చ డెను, శింటకీ, మిసౌరీరా జ్యములందును 

ఇటు లే పోరాటములు జరగియుం జెను. మొ త్తృముమో(ద కా న్ఫెడరట్లశ 

అపజయ మగుడు ఈరాజ్యములు యూనియనునం టే సిరపటెను, వీని 

యన్ని ంటికం చె మనస్పస్ నందు జరగినయయిద మత్యంత ప్ర, ప,చండ 

'మెనది, ఇందు జనరల్ మెక్ డోవఐల్ అనునతండు 30,000ల సేనతో 

వాషింగ్ల నునుండీ బయలు వెడలి కా న్ఫెడరేట్లకేం ద్ర మగు రిచ్ మాండ్ నగ 

భన. ముట్టడి ౦ప వచ్చుచుండెను, మెక్ కైలకొవలన నోటువడిన 

పిదప చేరొ గార్డు ౨౨,౦౦౦ల సెనికులతో ఇ మసస్సస్ సమోపమం వలీ 

బుల్ రన్ నామక పృ వాళాముపొడుగునను వ్యాపించియుం డెను. జూలై 
నూసమున నిచట నీరెండుపకుములవారికిని జరగినయుద్ధమందు మెక్ 

డోణెల్ కి (క్రింద నున్న యూనియనునేనల కపారమ* నష్టము వాటిల్ల 

స్వేచ్చా రాజ్యమా రందటును సిస్టచే అవనతవదను కై రి, కహా 

కాపక్షమువా రందజును మొట్టమొదటి గొప్పయుద్ధమున నప 

జయము కలుగుట అపశకున మని వింటింపసాగిరి, కాని ప్రైస్ డెంటు 

లీంకకమొత్ర, మట్టు తలపోయక సె నికులశిక్షుణయు సరిగ లేనందున 

నీట్లు సంభవించే నని 'తెలిసికొ నెను, అందువలన మెక్ శక్లెల్లను నేనా 

నాయకుని గావింది సేనల నన్నింటిని, శికూయుు ులగ6 జేయుట 

కు త్తరువుల నొసంగెను, తడనుపారము డిసెంబఠునెల వచ్చు సరికి 

౧౮౫ 0000ల మంది సుళితుతులనగు సె నికులు సం సిద్దు లెరి, తరువాత 

నికు కా న్ఫిడరేటురేవుసట్ట సటణము లుం డన ప్రూర్వతీరమంతటిని ముట్టడి 

వెచి విదేశములనుండి యెట్రిప ప దార్థ యలుగాని రాక్ష 6శులాగున6 జేయ 
వలయు నని నియమించెను. ఒకప పక్కా నిచట మము సాగుచుండ 

నీయిరుప కుములవారోను వారివారి, ప పృతినిధుల యూరోఫ్రఖ) శము నకు( 

బంపి వారిద్వారా శమసిన్ధాంతమలన పృజబారము శ చేయింప మొద 

లీడరి ఈ కార్యమువలన ఊఉ త్రరపకృమువారీశే యెక్కు_వలాభము 
'ళలి7ను, ఇవన్నియు నిటులుండ ' అసలుయుద్ధ మారంభ మగు 

సమయమునకు న్వేచ్చారాజ్య ములు ౨౨ వటికోను సకితిపోంగా దాస్య 

రాజ్యములు శేవలము ౧౧ మా త్రమే మిగి లెను. దువ్యము, యుద్ధ 

సామృగ్ఫులు 'మొదలగువానిని కకం west 

లకు మిగుల ననుకూలము లై నమార్లముల వశములో నుంచుకొనుటయం 

.. జేమి కాన్ఫెడలేటులకం కె యూనియనిస్టులే ఎక్క్కు.డు సౌకర్య ములను 

అంత 9కలహా 

శాఖయందలి జల నేనలును 

ము 

నలిగియుండిరి. కాని తిరుగండినరాజ్యముల నోజించి వారిని. 
మరల యూానియనునకు న ల్ యుండు లాగున జేయయుటయండు 

స్వేచ్చా రాజ్యములవారి కార్య మే యెక్కువ కఠ్రినమై యుండేశ, 

అభ్యకుని యాదేశానుసారము ౧౮౬౧-వ సంవత్సర మంతయు 

ని నికులను నసుళిక్షీ నులంజేయుటయం దే కడచివోయొను. ౧౮౬.౨ ఆరంభ 

మసనా(టికి యూనియని స్తులపకు మున [00,600 ల సె నికులును, 

౨౦0౦ల యుద్ధనౌక లును తయా రయ్యెను, ఆప్పటికి ౧౫,౦౦౦ లు 
స్ట 9 చ్. fast మ న్రోదుర్చమందును, 3౦౦6౦౦౦ లు నాపీంగ్ల క చేరువ చుట్టుప్కశ్కు 

లందును ౨౦,౦౦౦లు పడుమటివర్జి నియాయందున్యు ౧,౦౦,౦౦౦ లు 
లూ ఈవిల్లీ యొద్దను, ౨౦౦౦౦ల మంది అత్యంతపశ్చిమసీవులం కును 

న స యుండిరి, ఇదేతరుణమున కా న్ఫెడరేట్లయొద్ద ౨౩౫౧౦౩ ౦౦౦౪ల 

చెనికులు సంసీద్ధు లె యాం కిగి, నారీలో ౧౪౫,౦౦౦ ల మంది | తూర్పు 

వర్గీ నీయాయందును, 50,00౮౦ ల మంది కంటుకీ కరాజ్యయులోని కొలం 
బస్, డొనెల్ సన్, "హా నీనామకదుర్షములం దును, 

మండి కెన్నెస్సీరా జ్యములోని నాన్విల్లీ , చిట్టనూ గాలయందును 

నిలిచియుండిరి, వీరు గాక మటియ నేకనేనలు, న్యూ జర్లి యన్స్ నెట్ 
చేజ్, విక్సబర్డ్ + మెంఫీసులందు6 గూడి మినీ సిక్రీ లోయ నంతటిని 

గాచుచుం డేను. 

2౨0,000 ల 

మింద వచించినవడువున సెనికుల ను త్తమరీతిని శిక్షీతులను 

గావించు పృయతశ్నములందే ౧౮౬౧-న సంనత్సేరము క శచిపోయెను, 

అంత ౧౮౬౨-వ సంవత్సరము జనవరిమాసము ౨౭-వ తారీఖున 
యూానియనునెనల కన్నింటికిని సర్వాధిపత్యము వహీంచియాన్న ఎనీ 

డంటు లింక౯ా ఈకి (క౦దెవడువున ను త్తేరవుల( గావించెను, 

ళ్ ఈసంవళ్సరము ఖ్ వరి ౨ తటే తారీఖున సంయు క్రరాజ్య 

ముల సేనలు కాశ్చెడశటు నేనలా దండెత్తి పోవలయును, కావున 

ముఖ్యముగా మనో న్రోదుర్ణమందలి బలములున్కువా షింగ్ల క ప్రాంతములందు 
మెక్ శైల ౯ బాధల నున్న పొటోమా క సైన్యమును, పశ్చిమవర్డీ 
నియాయందలి దళములునుు కెంటకీ కీ రాజ్యమందలి లూ ఈ వ విల్లీ యొద్ద 
నున్న నేన లును కెయిరోడగ్షటి జలస్థలవా*హనులును మెక్సీకోసిం ఖ్ 

పెని వచించినతారీఖున బయలుచేటుటకు 
సర్వసన్నద్ధము. లె యుండవలెను. ఇవికాక తక్కిన సే నాసమాహము 

లన్ని యుగూడ నుత్తరువులక వేనియుండవలెను. ఈనే స నావిభాగము 

లన్నింటికిని జెందిన యధి కారులు, ఆఫీసరులు, దళాధిపతులు లోనగు 

వారు తేవుతమక _ర్హవ్యములను 

_అటుపిమ్షబ నితండు యుద్ధ మేలా,సన 

దన వుంతి తివర్షముతో గలసి యాలోచించుకొని స్టిరప టిచికొ నెను, 

కాన్ఫెడరేట్లకు ముఖ్యస్థాన మగు రివ్ వ నగర మును ముట్టడీ 

వేయటయు, ఉ శ్రరమందలీ యూనియనునే సెనలు నిరాటంకముగ 

| దక్షీణమున శేభటకను, కాన్ఫెడరేట్లన విడ: అనల్ వీ లగ 

బాగుగ గు ర్చైజింగె, ఈయు _త్రీరువుల 

నన్నింటిని. అవములులో (6 'బెట్టవలయును. శ్ 

సాగిం పందగునదియుు। శ 



తు మెరికాఅంత కల 

లాగున మీసీసిప్పీలోయిను వశపలుచుకొనుట ము నిప్పుడు యూని 
“యని స్తులకు ముఖ్యక _రృవ్యము లై ల యుం డెను, అందునిమి త్రము వర్ణ ని యూ 

hos పళ్చిమరాజ్యములం దును, సము ద ద్రతీరమంతటను ఈక 

తు సాగింపవలసియుం డెను. నే ననుసరింది యుద 

మారం మైనవెంట నే పశ్చిమ ప్రా పాంతములండు పెన్నెస్సీనదిమోంద 

నున్న హా న్రీదుర్షమందును,. కంబ్ లాండ్ నదిమో6ది డొ సెల్ సకా 

గుర్షమందును కానే న డలేటునేన లుంకినందున క మోశోర్ ఫూట్ 

మొదటిమర్గ యును, సింపృకా గ్రాంట్ రెంకవదుర్లమును ముట్టడించి 
వశపజుచుకొనిరి. అనంతరము జనరల్ హెల్లాకుతో డ్చాటునో 

య 

నితడు కారింత్ నగరమును సెతము అక్కమించుకొ నెను. (క కమమయుగా 

పోప్ ఫూట్ నామకనే నానుల ఠఊాద్యమములమూలమున మసివిప్పీన 

యుత్తరభాగమున విక్ బర్డ్ వజకును యూనియని స్తులవళ మయ్యెను. 

దత్నీణమున అడ్మిరల్ ఫానెట్ గావించిన ప ప్రయత్న ములవలన మిసిసిపీ 
మాంచిపోర్ట్వాడ్ ఛ సక వణుకును గల భాగముయానియని స్వ సులకు నెర కను, 

కాని పూర్వ ప్రాంత ములందు కా న్ఫెడరేట్లకే రెక్క చజయము చేహ 
చెను, రీచ్ మాండ్ నగరము "నా క మిం చుకొనవలయు నని మెక్ కె 

లక్ ఘోర ప సృయతృృముల సలి ల కాని సాధ్యము కాకవోయెను 

అందువలన యూనియనిస్తునే నానాయకులందు arene 

యములు మారులు కలిగను, అయినప్పటికిని ౧౮౬౨ -వ సంనత్సేరము 

సమా_ప్త మససరికి యూనియనిస్తుప కమువారిశే యెక్కు_న ఆనుకూల్య 

ముగ నుం డేను. పోర్ట్ పాడక, విక్ క్ బర్ట్ మధ్యగల భాగము దప్ప 

దక్కిన మిసిసిప్పీ భా గమంతయు యూనియ ని స్తుల చేతులందు. జి క్కెను. 

సమ గృపశ్చిమవర్ణీ నియా యావత్తు మిసౌరీ సమ స్ప కెంటకీ, పెన్నె 

స్స అర్క_క్ ససులలోని విస్తార భాగమును మిసిసీప్పీీ లూఇ మూ నాల 

లోని కొన్ని భాగములును యూనియని స్టులవశ మయ్యెను, ఇంక ag 

మునందలి జయాపజయము లనిస పడమటీయూనియని సుల క్కువ 

జయములున్కు తూర్పున కా న్ఫెడరేట్ల కెస్క_వజయములును లభించి 

యుం జిను, యుద్దము లప, కారము హోరాహోరిగ జరగుచుండినకాల 

మందే ౧౮౬౨- bs సంవత్ఫెరకు సెపింబకుభాసమున లీంకకా దాస్య 

విమో దనమును బశటించి ౧౮౬౩ -వజనవరి మొదటి తారీఖుననుండి యా 

నియమ న వచ్చు నని చెల్ల డిగానించెను, తదనుసారము 

జనవరిమాసము వచ్చినతోడనే దెస కాల్వను లందలీదాను లంద 

బును స్వతం శత్రు, ఛై రనియు సం యు .కృరాజ్యముల ప్ర, భుత్వము 

తక్కినజను లంవబవలె వీరిసంర కుణాదులవిపయమున 

వహించు ననియు, న్యాయానుకూల మగురీతిని ,ద దృన్యార్గ్షనపరులై 

వి రిష్టమువచ్చినలాగున జీవింపవచ్చు ననియు, 

నలసీనయెడల  సంయు క్షరాజ్యములసేనలందు చేరీ పని చేయుట 

కెట్టియభ్యంతర ము నుండ దనియు దేశమం దంతటను స్థ్రూోవుణముం 

జేయించెను. ఈప ఘోవణకఃము కాన్ఫెడరేట్లకోపాన్ని కింధనము గాగ 

వాలి పె సీడం టగు డేవిస్ లింకనుయుక. ఈ ప్రకటనము యజమానుల 

నందజను హత్య గావింపు6 డని బానిసలను డ్వేశేపించుట యని 

లీంకోకా ఇతనిని యూ క మనగరీతిని 

బాధ్యత 

మళయు. నట్టివారు 

హూ ము 3౨౫ 

వక్కా_ణీంచెను. కాని దాస్యమును రూపుమాస నెంచువారి కందజకు 
నింగువలన మహానందము కలీ7ను, (౧౮౬౨ _-వ సంవత్సర మంత మగు 

నప్పటికి ౧౦౦,౦౦౦ ల మంది ముక్తదాసులు సం యుక్త రాజ్యముల 

ెన్యవిఫొగమందు( బనినేయుచుండిరి, ౫౦,౦౦౦ ల మంది సెనికులె 
ఆయున ముల ( దాల్చియుండిఏ. దాస్యవిమోచనమువలన బిదేశోములం 

దును ముఖ్యముగ నింగ్గ ండునందును అమితానందము కలినుః 

ఆంగేయు లీంత వణుకును ఉర్హరరాజ్యయులపట్ల సందేహమును వహించి 

యుండిరి కాని దాస్యవిమాచనముపలన వీరియనుమానము లన్నియు. 

దిలిపోయెను, (౧౮౬౩ -వ సంవత్సరమున చాన్నర్. విల్లీ మున్నగు 

(ప, దేశములందు యూని యనిస్తులకు పరాజయ మే కలీగెను కాని తుదకు. 

విక్్బర్డ్, చట్టనూ గానామకస్తానములు దొరకుటవలన మిసీ సిఫ్సీ 

లోయ యంతేయు వీరివశ మసటయే కాక లూఇయానా అర్క._కా 

సన్, బెస్నెస్సీలు "ఫెడరల్ రాజ్యములోనికి వచ్చెను, ఈజయ 

మున కంకకును కారకు. డంతవజకు నెక్కు_నప్పఖ్యాతి లేక 

రముం కిన అనునత. డబ వేత కా జర గత. _ప్కెసిణెంటు 

సమానించుటకె వాషింగ నునకు' 
ఆశే ర ఆ 

పిలీపించి లెఫ్ట్ నెంట్ జనరల్ అనుపదము నొసంగష అమెరికా 

సంయు క్త రాజ్యముల సే నకు నాయకునిగ6 గావించెను. ఆటుతోరువాత 

గాంటు యుద్ధ కే త, త యునకు మరలివోయి మాడ్, ళో మేర కొలను నులి 

_యిద్దజు ననీనులకోం గలసి భావియుద్ధకార్య క్ర, క్ష న నిశ్చయ 

పజుచుకొ నెను, తదనుసారము. గ్రాంటు  వర్టీ నియాయందలి కాన్ఫెడ 

లేటు ముఖ్య సే నాని యగు జనరల్ లీ యనునతనితో ౬ c దలపడుటకున్కు 

షే రక్ డాల్భకొవద్ద 'జాన్స్టకా అను వేటోక కాన్ఫెడరేటునేనాని 

చెదిరీంచి జార్జి యా రాజ్యమును లో(బటుచుకొ ని యటనుండి యు త్తరము 

నకు( బోయి రిచ్ చూండును ముట్టడేంచున పుడు గ్యాంటునకు( దోడ్బ్చ 

డుటకును స్టీరపటుసయడేను. ఈసమయమున యూనియని స్తులపతు. 

న్ఫెడరేట్లతర స్రన 'రళాం౦00 

లును ఉండిరి, షంత పర్యంతము ము మూ లన్నియు శేవల 

మారంఫికమయులే యెయుం డేను, ఆసలులముద్ద మనునది ముందే యుండ 

లోక మంతయు దానిపరిణామమునేే యెదురు చూచుచుండెను. 

మున రా౬03౦౦౦ల సెనికులును, 

పెని గావించికినిన ఏర్పాట్ల పృకారము ౧౮౬౪-వ 'సంవ 
Be నా | Pes త్సరము మేనెలయందు ర్మక బయలు వెడలి డాల్ఫకొవద్ద జాక్ స్పను 

నోడించి పొజుందోలీ యనంతరము లెసకె డల్లాస్ లా్టిమూం పెక 

శనీ సామా మిక మున్నగస్థానములలో_ నొకదానితరువాత నొక 

దానియందు జయము. ననుచు అటలాంటానగరముమోంది చేల. 

దానినిగాడ వళశ్రపటుచుకిొనెను. ఇక్కడ  నీవిధమున జరగక 

చుండ దత్నీణమున అడ్మిరల్ ఫార్రెట్ మోగబెల్ నగరమును జయించి 

పట్టుకొ నెను, ఇదేతరుణమున రెండుస సంవత్సర ములనుండియు యూని 

యనిస్తునాకల జేధించుచుండిన అలబామా యను శే తు లయాద్ధనాక శీర్ 

ఫర్డ్ నామకనాకతోలి దలపడి యోడీ ఫముద్రమాన న యలు 

చేరొముకా అటలాంటావిజయానంతరము జారి రి యా'రాజ్య మునుధ్యం'సము 
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ఆఅమెరికాస 

గావించుచు బోయి సవన్నానగరము నా క్కమించుకొ నెను, న. 

మున జార్జి యాకు పదికోట్ల డాలర్ల నష్టము గలి గెను. సేరొనుకొ ఇచట 

జకనెలరోజు లుండి తననేన నింకను బలపజుచుకొని ఉత్త రాఖి 

ముఖు(డే జనరల్ (గ్రాంటునకుం దోడ్పడ బయలు దేటీపోయెను 

జార్జీ యా, కెరొలీ నా రాజ్య రూలం దీవిధమున 'సమాచారములు 

'జరగుచుండ వర్డ్ నియాలో నదేసమయమున జనరల్ గ్రాంట్, జనరల్ 

లీతోడ ప ప్రతిఘటించి వోరాడుచుం టెను. విల్ణక్ చెన్, స్పాట్సిల్వా 

నియా, కోల హోర్చర్ మొదలగు సలములందు జనరల్ లీయొక్క. 

సేనల ఇడిరించి సూర ముగ బోరుచు ముందునశే సాగిపోయి Ww ంటు 

పీటర్సొబర్లును ముట్టడించెను. లీ ఇతనిని వేట్ొక పృక్క_. కాక లొక్టేంచు 

నిమిత్తము ఇ ననెండోహో నామకనదీమార్ల మును వశీప TT వావి ౯ 

పట్టణమును ముట్ట ప పంచు వట్టు జ iho os నదిగ. స్ట న. అర్లీ 

షం కా న్ఫెడళేటు నేనానిని ఇ చెండోహోాలీ!్ యక బం ను. తళ 

సార మర్గీ చూలోయ. నంతటిని, స్వాథీనపటీదికొని క్రమముగ. 

(బృయాణములు సలువుచు వాషింగ్ల నును౦0 సీ అఆ మైళ్లకూరముః గే నికి ( 

బోయెను. - కాని ఇంతలో శౌంటు పంరపీన. "మరిడక యూనియనిస్టు 

a సేనలతో నితనిమాందంబకి చావ(దన్ని, కాన్ఫెడళశేట్ నేన నంత యు. 

జెదర (గొ క్హ్రైను, ఇట్లు లోయ నంతేను ఎడారి గావించి వెనునెంబే 
షెరిడకా గ్రాంటుదగ్గబికు వచ్చిచేశెను. అనంతరము రీచ్ మాండ్ 
ముట్టడి మవోతీ వృముగ జర”ను. మున్ముం దీనగర మునకు ద్వారముగ 
నున్న పీటర్స్ బర్లును జయించినచో రీచ్ మాండును బట్రికొనుబ సుకర 

మని యెంచి యటులే చేయించెను. కాని సీటర్ బరును. జయిం చుటయె 

యూనియిని స్తులకు నసిగుల కస్ట మయ్యెను * తుదకరే ౧౮౬౫-వ సంవత్సర 

మున పీటర్స్ బకుపట్టణము స్వాధీన మయ్యెను, దీనితోపాటు రిచ్ 

మాండునగరము పతనముకాంగా జనరల్ లీ యాచోటు వీడి యూనియ 

_ నిస్టునేనలను ఛోనీకొనుచు ముందరికి బోవ ప పృయత్సించెను గాని 

సాధ్యము లతో అపరిమికే ములుగ నున్న గ్రాంటు సేనలు 

జనరల్ దీని అడుగడుగున చెదిరించి యతనిమార్ల ము సరికట్లి సవి, అంత. 

జేయునది లేక ౧౮౬౫-వ' సంవత్సరము ఏపి ల్ తొమ్మివవ తారీఖున 

అప్పా మెట్లక్ వద్దు నితడు ౨౮, న సనికులతోలహాడ 

జనరల్ గౌాంటునకు లో (బకిపోయెను, ఇట్టి అఫెండవిజయాము కలిగిన 

తరుణయున జనరల్ గ్రాంట్ జనరల్ లీని వీరోచితముగ సమా 

నిం "చెను, గ్రాంటు అతని చేతనుండి కిడ్డయును దీయిందియుండ లేదు. 

మజయు. నిత(డు లీయొక్క_ సైనికులకు వారియశ్యములను వారిశే. 
యిప్పించి యాతన్నిసెన్యమునకు ౫ రోజులవణకును సరిపోవునట్టి 
Srey లన్నింటిని. నిప్పి౦ చెను, 

రిచ్ మాండ్ 'పతీనానంతరము ' కాన్ఫెడశట్ పె ఏడం టగు 

డేవిస్ తనమం త్రి వర్ణముతో చార్జూ శె పట్టణమునకు pra కాని 
యచట కాశ్ఫెడశేట్ నే నే నాని జాకొస్ట క "షరా మకొనే పరాజితుండై 

యతనికి. లోంబడిపోయినందున దాస్యరాజ్యములవార్మి ప్ర భుత్వమే 

భగ్న. జ మెవోయెను, డేవిస్ జార్జి యాకు6 . బోవుచుండ 'మేనెలలోే 

states of America )- ఇది 

ంయు క్ర రాజ్యములు 

ఇర్వీకా నిల్లీ యొద్దం బట్టికొనంబడి పర్డీ నియాయందలీ మనో న్యోదుర్చమున 

కంపంబ డెను, was శెండుసంవత్సర ముల క దిగ "పన్న పినుబ 
యూనియను (పృభుత్వమువా ఏతనిని జూమినుమోంద వదలిరి. యుద్ధము 

పరిసమా ప్ప మసునప్పటికి యూానియను నీనలందు ౧౦౩౦ 03,000౮ ముంది 

_సెనికు లుండిరి, వీరిలో ర0౦003,00౦00౦ల మంది జక్క పర్యాయము 

నెనికవ్భ ర్తి విడనాడి మరల వారివారివృత్తులందు మగ్ను ల జీవనము 

సేయ సాగిరి, యూనియనిస్తులపతు మున నీయుచమందు 3౨,౬0౦,0౦౦ ల 

మంచి మనుబాలు వాతు లెరి. కాన్ఫెడశేటుప కీమునందును నింత 

కెక్కు_వగసే మరణించియాందురు. కావున ౩ లపులకు పంగ మనువ్యు 
ere an 

ప్రాణము లర్బణము కాంగా నీడాస్య పృథ అ మెరికానుంకి యంతరించి 

పోయినది, దాస్టరా జ్యములవా రింగ్గ ండు తమపతృము వపి*౦చి-తమ 

స్వాతంత్ర, స్ట్ మును స్వకరిందు నని నమియుండరది కాని యది వటి 
అయాల్టే వ్ 

(1 మరో యెవోయెను 

అమెరికా నంయు క్త రాజ్యములు (The United 

చు జాపొలిత మస సంఘాత రా జ్యము 

( Federal Republic y. సమకిత్రో ప్ప్లకటిబ=ధమున ( Temperate 

Z0n6) ఊత్తర-అ మెరీ కామధ్య భాగము నంతటను అనగా ౨౫౩ ౫_ 
రో౯ి ఉ_త్తర-అమౌంశ ములఖమ్య ను, ౬౬ = ౧౨౪౯.౪౫ పశ్చిమ. 

రేఖాంశములముధ్యను వ్యాపించియున్న ది, దీని కుత్తరమున కెనడా 

రాజ్యము, విళాలసర స్పులవలన ేర్చడిన నై సర్లికర్రేఖయు 'రణావ 

యమాంశమునకు సమానాంతరమున దానిదగ్గజసేయుండు కెల్సీత్ర 

రేఖయుం గలసినచో దీనియు త్రరసీమాలేఖ యగును, * డదవ్నీణమున, 

మెక్సికో సింధు శా ఖాతీర మును, . రి మో గ్రాం జె జెల్ నానై యొక్క 

లోయకొంతపజకు ననంతేరము పశ్చి మోత్త తరముగ (6 సోః కల్పిత 

ర్రేఖయు వఎల్లలుగ నున్నవి. తూర్పున అట్లాంటిక్ మహాసాగర ము, 

ఈ మహాసముదృము యూరోపు _ పళశ్చిమతీరము పర్యంతము. 
మూడువేల మెళ్ళ దూరము వ్యాపించి ఈ రెండు ఖండముల 

వ్యాపారాదులకును ముఖ్యమార్షముగ నున్నది, సంయుక్త రాజ్య 

ములకు బడుమట పసిఫిక్ మహాసాగరము, ఇది ౫ ౬ వేలమెళ్ల 
నిడివిని ప్రాచ్యఖండముల స్రూర్యతేబములవటికును వ్యాపించియున్న ది 

దినిమార్గమున నంత మిక్కు_టమగ వ్యాపారము జరగదు, 

ఆర౦భఛదళీ యం దీదేశమునకు మూలభూతేము లే న ౧౩౨ రాజ్య 

ములును వీకీభ్ వించి ౧౭౮౭-వ సంవత్సర మున సంమయో జనవ్యనస్థ 

నేర్పబుచుకిెని పరీపాల నాధి కార ములను 

(Powers of సంయోజన ప సృభుత్వమున 

కొ'ససంగయుం డెను, ౧౭౮౪౫౯ మొదలుకొని తనన జ భు 

పరిపాలనము ' జరగుచున్నది కాని యవసక మునుబట్టి [గ వ్యవస్థయందు 

వేర్వేఖుసమయములలో మార్పులు కలుగుచు(బోరె నని i నిశ. 

దము కాగలదు, ఆదియందలి ౧౩ రాజ్య ములును. కనుముగ 'రోరొ 

దానిద్వారా కొన్ని 

Administration ) 

రాజ్యములుగం జెరీగిపోయెను, వీని యన్నింటి మొత్తపు వైశాల్యము. 
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అ మెరి కాసంయు క్త రా జె ములు 

3 0౨౬౩౭౮౯ చదరపు మైళ్లు, 
సార. మిచట ౧౦౩౫౭౩౧౦౬౨౦ మంది జను లుండీరి ; అనంగా 

చదర పుమెలునకు 5౫.౫ వంతున గలరు, ఇందు నూటికి ౮౯.౭ మంది 

యూరోపియకసంతే తు లగు తెల్లవారు, ౧౯౨ర-వ సంవత్సరము 

క చాంటి జనగణననుబట్ర ౧౨౦౦౦౧౩౦౦౦ ల జను లుండి రని తెలీయ 

వచ్చెను, ఇందులకు దోడుగ నీ రాజ్యములకు వెలుపల దీనికి జెందినది. 

2౧౧౬౦6 చదరపు మెళ్ల దేశమున, అందు ౧౩౧౦౧౨౩౫౮౫ మంది 

మను ష్యులును. ఆఊఆందీది, ఇంనలి నలువదియెనిమి సారా జ్య యులు నీ క్రింది 

చేతుల బరయగుచున్న వి, ' 

ర్: అల్బమా ౧౩. కంటకిీ =! ర్ కామో 

౨. అరిజోనా "౧౮, లూయియానా 36, ఓక పనోనూ 

. 3. అర్క_కాసన్ ౧౯. మియిక£క్ 5 యే, ఆ౭గ౯ా. య. 

ఈ. కాలిఫోర్నియా ౨౦. మేరీలాండ్ | 3౬* పెన్సిల్ వనియా 
NM. యా త్తరశెరొలీనా ౨౧, వస్ షూ సెన్. ౨ ౭. రోడ్దీవి 

౬, దకీణకెరోలీ నా ౨.౨. మిషిగకా | 3౮. యమెన్నెస్సీ 

౭, కాలశేడో ౨౩, మిన్నెసోటా వదా, బక్నాస్ 

థః కన్నెక్టి కట్ ౨౮, మిసిసిప్పీ ఈం. ఉటాహా 
' ౯, ' డెలావేర్ ౨౫౪. మిసౌరీ రో౧ వెరాంట్ 

౧౦. పోరా ౨౬, మోంటానా ర అ 

౧౧ జార్జియా... (౨౭. శ్నెబ్రిసా  |కోకె, పక్చ్మవర్టీనియా 
౧౨. ఇడాపో ౨౮. నెవాడా. రర, వాషింగ్ల క్ 

౧౨. ఇల్లీ నాయిస్ ౨౯, నూ్య్యూహాంప్ ప్ పెర్ Vu, విస్ కన్ సిస్ 

౧౦, ఇండియా నా = 6; న్యూ జెర్సీ ర౬.. వియోమింగ్ 

౧౫. అయోవా. ' 3౧. న్యూ మెక్సికో 5౭. ఉఊత్తరడకోటా 
క. ఆ కన్ఫస్ (3౨, న్య్యూయార్ ్క_ _|(ఈ౮. దక్షిణడకోటా 

wa సంయుక్త రాజ్య యులవెలుపల దీనికి ( 'జెందినవి :__ 

గ్ అలాస్కా, ౨ గుఆమ్, దె 3 హవ శ ఇస. పనామా, XU. ఫీలీ సెక్? 

ఇలాకాలు కలవు. Fr . 

'సమాదా, 

నె సరి రీ కస్వరూప పము, నదులు, పర్వతములు, సరస్సులు : ఇనాం 

అట్లాంటిక్ సము ద దృతీరయును, మెక్సిక్రోసింధుశాఖాతీరమును పల్ల 

ముగ నుండును. ఈ ప్రక్క యంచలినదు. న. పెద్దవి కాట, wat: 

ఎ Wns కడువక్రముగ తపన ఈ ప్రాంతమున "సెంట్ 

లారెన్స్, హడ్చ్సక పాటాతాక డిలావేర్ నాషకనదులు ముఖ్య 

'మెనవి. అట్లాంటిక్ తీరప్క దేశమునకు ౬ బశ్చిమమున అప్తాషి, 

యట పర్వతములు వ్యాపించియున్న వి, ఇవి, కాళ 

_నదియొక్ష్క్ల దవ్షీణముననుండి యారంభయమై దత్మీణపళ్చిమాభిమఖముగ 

సుమారు. 5౦00 ల మెళ్ల వెడల్పున మెక్సి కోోనింధుళా ఖాతీరముపర్యం 

తమును బోవును, ఇం 'దనేకపర్యతమాలికలు సమాసాములు గలవు. 

వానిలో న్యూహోంది పైర్ లోని శ్వేత పర్వతేములును ఏర్ మాంటు 

లోని... హరిన నృహీధరములును mer న్యూయారుక్రులోని | వై 

౧౯౨౦ - వ సంవత్సరపు జనాభా. 

దీని రకొన్నత్యము కా ౧౦ వేల యకుగు లుండును, 

5౨౭ 

 కాట్సొకిల్ కొండలును ఉ త్తరన్యూయార్కు_నందలి- అడీరకాడక్స్ 
కొండలును, ెన్చిల్యని యాయందలి ఆలె ల్లి నీపర్వతే ములును ముఖ్యమైనవి. 

ళ్ 

. అప్తాషియక్ పీఠభూమికి పడమట మధ్య - సమతల భూమి 

వ్యాపించియున్న ది, G త్రరమున లా రక్ షియకాపీశభూమి దీనికి 

త గులును, ఈమెదాన ము త్తరమున ఆర్కీ_టిక్ మహాసము దె, దము 

వజకును దక్షిణమున సింధుశాఖవటికును బోయియున్న ది. మధ్య. = 

సమతలభూమికి Central plain) పశ్చిమమున మధ్య - వీశ్షభూ ని 

(Central plateau y కలదు. ఈపీ భూమికి బశ్చీ వెరాత్త త్తరములందు 

మధ్య - - సమతీలములును, దన్న ఇప్రారషములందు సింధుకాఖా - సమ 

తేలములును జొట్లియున్న వి, 

ముధ్య-సమత లభూమికి దిన్న గం బల్చిమమున ఉ శ్రరముననుండి 

దక్షీణముగ - వ్యాపించి రాకీప పర్వత సీమలు గలవు, ఈపర్వతభూమి 

యుక్ర ౪ వెడల్పు ఒక్రొ్మ_క్క..చోట చెయ్యి మెళ్ల్ వజికును గలదు 

విని పడమటి భాగములందు 

తీర పర్వతములను : నీలగరులును ( Blue Mountains ) గలవు, 

మణియు రాకీపగ్వత ప్రా ౦కే మంతయు గక్షీఇణరాకీభూమి, వియో 

మింగ్ పరీవాహ తే త్ఫము (Wyoming 2510 ఏ, మధ్య రాకీభూమి, 

ఉ శ్రర౭ెకీభూమి యని. నాలుగు భరాగములుగ విళజిం పంబడి 

యున్న ది. దక్షీఇరాకీభూములందు ౧౨, ౧ వేల యడుగుల యొత్తు 

గల శిఖరము లున్నవి, ౧౦ చేల యడుగుల యెత్తుగల కశీకభూము 

లును నిందు గానవచ్చును. ఈపీకభూములలో ముఖ్య మెనది' -పెక్స్ 
శిఖ్టరమునకు6 బశ్చిమముగ నున్న సౌత్ పార్క్స్ (South Park), 

వియోమింగ్, 

రాజ్యపు సశ్చిమోత్తరకోణమున యళల్లోస్టోక్ పార్క్ న్నామకమనో 

హర పృ డేశము కలదు. ఇదె అగ్ని పర్యతముననుండి వెలి! వచ్చు (ద, వ 

= నెవాడాకొ కా జ్ సెర్రా, నెవాణాకొండలును, నెగ్రైడ్ 3 

( పచార్థేమగ లావావలన నేర్చడిన పీఠభూమి యని న న 

దీనియేత్తు సుమారు ౦0౦ అడుగు లుండును, ఇక్క_డనుండి యెనీక 

దికక్కు_లకు పర్వత మాలికలు చలీపోయియున్న వి. మణియు నీపార్కు_ 

నకు మూండువై పులను పర్వతము లావరించియుండ నొక ప (చక్కా 

నుండియే లో నికి(6 బోవుమార్షము కలదు, ఇచట ౨,౦౦౦ ల అడుగుల 

లో (తువజకును లావాయే కలదని కను6ంగొనిర. పృపంచమం దెచటను 

లేని విచి తృములగు న 'ప్రవావాముల నిచట 

గలవు, 

_ వియోమింగ్ - పరీవావా'డే త తము ఎ _త్రయినపీకభూమి. A లీక 

| చిగ్వోరక్కా. ఉత్తరప్షా క్రై మొదల నదు లనేకము లీపీ భూమియందు 
జనించును, . 

శాక్రీపర్వతభూములకు లాం. పడమరగ అంతఃపర్వత 

వా లున్నవి, ఇందును ఉన్నత శిఖరయులు చాల గలవు. 

పసిఫిక్ మవాసాగరము. నంట్రియున్న తీరమున. ౨౦౦ ల 
మైళ్ల. య. శీరపర్వకప్ర ఫ, దేశములు (Coastal range 



వేం౮ అమెరికా 
regions ) వ్యాప్౦ చియున్న వి, 

కొొలంబియ+ నదులునుు 

ోనదులును ముఖ్య మైనవి, 

ఇందు ఉత్తరమున స్నేక్, 
దక్షీ ఇమున సాకి మెంటోో కాలరెడోే 

ఈెని వచించి దిన కా. సంయు _క రా జ్యములం దసలు 

శృుధానమైనవి మిసిసిప్పీ మిసౌరీ ఓహీళయో అనుపేరులవి మూండు 
PAR గలవు. _ అప్టాషియకొ స్ ఛూ ములు పూర్యయుగనూ 
యాన్నత భూ ములు దతీణప ల్చిమములుగను గల మధ్యమండలి మై మెదా 

నము లన్ని యు నీమూండునదులకును పరీవాహ క్షేత్రము లని చెప్ప 

వచ్చును, మిసిసిప్పీనడియందు వేయిమైళ్లవజకును నౌకలు రాకపోకలు 
సలుప్రుట కను వగును, ప్రతిసంవత్సరమును దీనిద్వారా నీటిలో 6 దేలి 

యాడుచు 35ర,0%ం౦6౦౦౦ల టన్నులున్కు ద దృవిభూత మె 
౧౩౨ ,౬ర్శ,౦౦03౦౦౦౮౦ల టన్నులును సనన. ఈ సము డ్ర్ మున జేరు 

చుండునట్టు అక్క వేయంబడీనది, 

రాకీ 

'మెక్ళికోసింధుశాఖయందు ప్ర ప 'వేళించునదులలా* (ప్రధాన మైనది 
రియో గ్ర్రాండెడెల్్నానై. ఇది మెక్సికో సంయు రు క్తరాబ్య ముల సరి 
హాద్దులమిౌ ద నున్నది, 

Ws nel గొప సరస్సు లు త్తరమున నున్నవి, సుపీరీ 
యర్ మిపగకొ హూ్య్యూరక్, ఎక్కి ఒంటారీ్హమో సరస స్సు లు తీర 

నసీమలందున్కు గోట్ సాల్ట్ సరస్సు ఇడాపో యందును గలవు. కాలి 
ఫోర్నియా, Te మటీకొన్ని చిన్న సరస స్సులు కలవు, 

భూగర EW a సంయుక్త రాజ్యఘటనము 2. 

యారో ప్రన భూఖండనిరాణము నం దగపడు పొర లన్నియు అమె 

రికాయందును నుపడుచున్న వి, కాని అట్లాంటిక్ ద్యారా పీనికింగల 
నన్ని హిక సంబంధ మింకను దేట తెల్ల ము కాలేదు, 

ప్రాణీచిహ్నాము 'లేమియు( గన్చించనికాలము మొదలుకొని 
"ేంటివజకును గల అర్కెయోజచోయిక్ ( Archaeozoic y, పోకు 
రొజోయిక్ ( Proterazoic 3, “పీలియో జో యిక్ ( Palaeozoic ), 
మెసోవోయిక్ ( Mesozoic క సెనొజోయిక్ ( Cenozoic ), 
సెకోజోయిక్. (Psychozoic ) నామక యుగములకు( జెందిన 
పొర లన్నియు నీదేశమునం గలవు, 
మైన ఆక్కె_యోజోయికొయుగ ఫు 

అందు ప్రాణిచిహ్నారహీత 

! రాళ్ల పొరలు విస్ కక్సిస్క్ 
మిన్నె నాటా, న్యూ ఇంగ్ల ౦డ్ అపాషియక౯ా,, పీడిమాంటులందు (౬ 
గానవచ్చుచున్న వి, ఇట్టి పొరలం దినుపమట్లియు, శ ఫెటును 
కాక దొరకుచున్నవి.. ఖో సమి శితమలె లేక ఈ పొరలకు 
సృక్కుప ప్రక్కల పో ెరొజోయిక్ శిలల arr గానవచ్చు 
చున్నవి. ఇందు స సడ్బరియక్, హురోనియకొ అనిమికియక్కా కివీన 
వక్ అను. అంత ర్భేదమలు కలవు. సుపీరియర్ సమో పమున లోవాము 

దొరకు జిల్లాలలో హురోనియక్షా శిలలు బాల గన్పట్టుచున్న వి, అని 
మికి కరాలు ఉత్తరమిషిగన్, మిన్నెసోటాలయందలి లో హోన్లుజీ 
దముల pa oxides y గనులలో తనుకు ముజీకొన్ని 

చోట్ల నీ శిల లీతరధాతువులతో. గలసి దో రక్షుచున్నవి, మజటియు 
a, మోంటాన్య్మా Wal aaa పో పెనొ 

బోయిక్ శిలలపారలు కలవు. ఉలీయోజోయికొయుమున కో సంయుక్త రాజ్యములు నీటియం దుం జెను, ఈ యుగమునాఢి పొసాణములు 
సెంటలాశెన్స్ సరోవరములకు దక్షిణముగను, ఓహియో పరీ వాహ 
తత, త ముల కు  త్రరముగను, మిసిసిప్పీ, పూర్వమిసౌరీ భాగములందును 
గానపచ్చుచున్న వి, ఈయుగము కింది, యన్, ఆశ్లోవిషియన్, 

రియన్ మున్నగు పేరుల చేశ సంత రాగ ములుగ విభాగింప యక న 
అందు ఆర్జొవిషియక"కాలమునాంటిశే మత్చ్య్యజాతులవజికును ప్రాణి 
నలు. లేర్పడియుండేను. ఈ అర్హ 'విషియక్ పటు వ 

రఫీ యో, ఇండియా నాలయందు నై సర్పికమయిన గాస్ (Natural 
Gas ), పెటో ద్ర లియమున్ను తాల శ సీస సమ్ము తు _లీనాగమును, 
పెన్నె స్సియరదు ఖిటిక స ఖు టా Phosphate ను, 
వెర్తాంట్ 'పెన్నెన్సీలమధ్యంగల ప్ర ప,బేశమున సున్న ప్రరాయ్యి పాల 
రాయి సీమెంటు లోనగు పడారములుము వెలువడుచున్న వి, సిలూరి 
యక పొారలవలన వెనుకటి టా, ణికోటి మటేంత పరిపక్వద$ నంది 

నట్లు డెలియుచున్న ది, వీనినుండి CE ఇనుపమటి ( Red iren-ore ), 
గాస్, నూనె లపరీమితమ:౫ బెడలుచున్న వి. నిలూరియక్త రువాతిది 
య డివోనియకాకాల స్రషార లేర్చడినపు డు _తీర_అమెరీకా యం 
తీయు నీటిబయబ6 బణె నని యూహీింపంబకినది, ఈ డివోనీయకా 
కాలపు పొరలనుండియు ెన్సిల్వనియా పళ్ళ్చిమవర్డీ ని మూ ఓహి 
యో, న్యూయార్కుులందు పెట్రోలియం, నై సర్లీ కప్పగా సుఖము అమిత 
ముగ చెలువశుచున్న వి. డివోనియకొకాలము తరువాత ని దేయుగమున 
మిసిసిప్పియక్యా "పెన్సిల్ వనియక్కా సెరి ర్మియక్నామకములయిన మటి 
మూ డుకాలములు ఘుట్ ల్రెను. ఆందు పెన్సిల్ వనియక్. పొరలనుబట్ట 
యాకాలమున నుత్తర - అ మెరీ కాకు మరల నీటిముంఫులు ఇాల( నలిగి 
ననియు చెరి యకొకొలమునా.టికి కొంచెము హెచ్చుతస్టగ పృ ప, స్తుత 
మున్నరీతి కక మంతయు నీటనుండి వెల్వడె ననియు( బెలీయు 

సీల్రకా 

చున్న ది. మెన్స్ వనియ కొపొర A బొస్తత్ నిండియున్నది. 

త జా ఇల్లీ నాయిస్ కెంటకీలందలి sas అయోవా, మిసౌర్కీ 

టెక్కాస్ గనులను ఆకాలఫు పొరలనుండియే కలిగినవి. మజీయు 
ఇల్లీ నాయిస్, కన న్సస్, ఓక హోమాలయందలి యాకాలముగా(టి 
ఇ సుకరాతిపొౌరలనుండి పెట్రోలియం, నె సరి రికపుగాస సులు చెలువడు 

అనంతర ఫు పను ట్రియాసిక్, జూరాసిక్, 
కొొముంచియక్క క్రైశేషియస్ అని నాలుసకౌలమల క్రంద విభా 
గింపయబడినది. ఈ యుగ మంతమ,ససరికి వృషజాట్ లన్నియు 

_నేర్చడినవి. అదెవజు శర్చడినప్రా, ణిజాతు లంత ర్థానము కాంగా. 

నూత నాకృకులప్రాణు లేర్చ డెను. చేదతత. జరాయుజములు 

వన జలాదరము ల నేకములు:. పము గడ్డి తుంగ 



అ మెరి కాసంయు క్త రాజ్య ములు 

జమును అకాలమునం దే జనించెను, ఈ యుగమందలి యంతిమభాగ 

మగు శై, టేషియస్ కాలమున మరల నీఖండమును జలము ముంచి 

నె చెను, 
ర 4 

'సెనోబో యిక్ యుగము ఇమోసీక్కా ఒలీనోసీకొ మిమయోసీకొ 
ప్పియో సీక్ అయిదువిభాగములు. ఇందు 
బయో నీకొసం, గృవాములు కల పొరలు మేరీలాండ్, డిలావేరొం పర్చీ 

నియాలయం దగపడుచున్నవి, మస్ షూ సెట్స్ మొదలు అలబమా 

వజకును మీయో సిక సం గృహములు కల పొరలును ప్రి యోసీకా 

కాలమునా.6టివి ఇచట నచటను పలుచి నోట్లను గనిపించుచున్న వి. 

అగ పుదత్, ఇముననుండి తిన్నగ పడమట మిసిసీప్పీ 

పణకును గల న్న ఇమా సిక్కా ఒలీగో సీకాపారలున్ను 
ఫోరిణాయందు మియోాసిక్కా ఒలీగోసిక౯పొారలును, లూయియానా 

యందు ఒలిగోసీకాపొరలును బాగుగ పరిణామము నొందియుం జెను, 

కాలిఫోర్నియా, ఆశెగకా, వాషింగ నులఠిదు రాం౦౦ లు మొదలూ 

౧౫,౦౦౦౮ అడుగుల లో(తువజకు ఇమోసీకొ వస స్పవులును, సాక్ 

సప్పెయిస్షోని సికా అని 

“మాం రాస్ 
వి 

శాక్ pel దక్షీణమన ౧౫ ,000౦0ల అడుసల లో(తువటబకును 

ఫప్లీయో సీక్" పైయిన్లోన సీకొరాలపొరలును గలవు, 

పి యోసిన్ కాల మంతమగునా(6టికి మరల సంయుక్త రాజ్యముల 

ఆకార 'మేర్ప్చ డెను. సైయిస్టై"సిక కాలము పూ_ర్లీయగుసరీకి కాన్కేడ్. 

కొండలును పరిణతి నందినవి గాని ఖుండమందలి: బాలభిగము గడ్డ 

మంచుతో నిండి యుండెను, హడ్సన్ కూర్చున ల్యెబ్బడార్. వజకును 

రాక్రీలప్రూర్వ భాగ ములగు కర్లీ ల్ల రన్ సీమలు గడ్డమంచుతో. గప్పంబడి 

యుండెను, ఈ పెయిస్టానిన్ హామము త్రీ సివోయినపిదప నుత్తర _ 

అమెరీకా Mata 

రించుసరిశే మెసోబోయిక్ పాణిసంచయము లన్ని యు రూఫుమాసి 

పోయెను. జఒలినగో సిన్ కాల యో మగునా(టికి జరాయు జసృష్టి 

_ నూతనరూపధారణమును వహించెను, సజములు, ఒం కులు, ఖిడ్దన్భుగ 

ములు, లేళ్ళు పులులు మున్నగు జంతుజాలము లుద్నవిం చెను. మాన 

వున కాదులెన లెమారులు అ మెరి కాలో ఇయో సిన్ కాలమంచదే జనిం 

చినవి. ఈజిప్టులోని యాదిమవానర ములు ఒలీగోసి కొకాలమునను, 

జావాలో ెయిస్త్రోనిను నందును జనించినట్లు 'దెలీయుచున్నది. అసలు 

మాసవునఎఆదినుకాప ము మన్య-ఆసియాయందు పైయిస్టోసీన్ కాలము 

నను ఆవిర్భావ మంచె నని యచేకుల మతము. 

సృ స్తుతే కాలమున జరగుచున్నది సె చెకోేజోయికొయుగమయ.. అమె 

రిక క₹ా స్ర్ర్మవేది యను చార్లెస్ నూ. చెర్జ్ యొక్క క థనానుసారము 

“మన మిష్పుడు నిమ్నోన్నతభూములును ఫురాతనసమతల పరివ రన 

ములున్సు ధ్రువముల_అతికీతలకాలమానములును, నిర్దీ వ్వశీతోవ్లప, 

ములును గల lat వసించుచున్నాము. 'స్రాణివర్టమం " జే 

మానవళ క్రి యన్నింటిని, మించియున్న ది,  త్రాణిస్ళప్టీని చాలించున 

'దిఫుడు మానవబుద్ది, ఇంచుమించు 'సమస్తసృష్టియు డానివళ చే, ? 

ర 

winds ) దుందుటచేత నీవాయువు . విచుకాలమున 

ఈయుగమందలి ఇయో న్ కాల మంత | 

చుండును. 

నుండి యురత్తరమునక 

రేకా 

కాలమానము :---- వేలకొలందిమెళ్త వె శాల్యము కలిగషియుం 

దుటచేతన్యు నడునునడుమ. పర్వతమాలిక లుపస్థితము లై యుండుట 

చేతను ఒకచోటి కాలమానము వేజొకచోట నుండదు కాని మొత్తము 

మింద దేశ మంతయు సమకీతోన్లకటిబంధమున నున్న దని చెప్ప 
వచ్చును, సంవత్సర మయునందు నుధ్యమ తౌ ప పరిమాణము ళో౦ మొదలు 

2౫ అంశేములవజకర నుండును, న్యూయార్క్, చికాగోపట్టణముల 
యకూంశములందలి హృదేశము లన్నియు (బిటీమ్దీవుల మధ్యమతాప 

పరిమాణము కలిగియుండును. అది య ట్టుండ నీబేశోము 6 పన్చిము 

వాయు ప,సరణమం డలమునం ( Belt of prevailing westerly 

ముఖ్యముగ 

ను త్తరమందలి వాతావర ణమున మార్చు లెనేకములు కలుంగుచుండును, 

ఎందుచేత ననగా నీవాయువు దినమునకు ౫౦6, ౬ఒం౦ ల మెళ 

చొప్పున పశ్చిమప్రూర్వముగ ఏీచుచు తాపపరివమాణమంటు ' హెచ్చు 

తులను దుర్గి నములనుు శు భ్కదినములను గలుగంజేయుచుండును, 

పళ్చిమముననుండి క్చు పసిఫిక్ హయువు లాతీరమున కొంతదూరము 

వజకును సాగరిక కాలమానమును (Marine Climate y జనింప 6 

జేయు దుండును, సెరా నివాడా, కోస్కేడ్ పర్వతముల పూర్వభాగ 

ముననుండి అట్లాంటిక్ వజకును గల విశాలఖండమున భిన్న ఖీన్నములగు 

కాలమానములు గనుపడుచుండును, దవ్నీణమున అట్లాంటిక్ సింధు 

ఛాఖాతీరముల కాలనూనము వాణిజ్యవాయావులకారణమున6 గలుగు 

చుండును. పళ్చిమవాయువులు కొనితేచ్చు వర్షము ఎవని వచించిన 

జా కాం శుర్వగుటచే ౧౨౦-౧౦౦ "యామ్యా శ్ర త్తర వృత్త 

ప,దేశము శుమ్క_ మగుటకు కారణ మగుచున్న ది. 

ఇంకను దూర్పునం దట్లాంటిక్ సిం ధుళాఖలనుండి వచ్చు సుడి 

-గాలుల( Cyclonic winds ఏఎమూలమున _ నపరీమితీమగు వర్ష ము 

కురియుచుండును, రాకీపర్వతములకుం. దూర్చునం బూర్వపళ్చిమము 

లుగా వ్యాపించియుండు పర్భత మాలిక లేమియు లేవు. కాని ఆర్క్ 

టిక్ మొదలం సింభుకాఖువజుకును పల్లమగు 'సమతలము వ్యాపించి 

యున్నది. దీనిగుండ ను త్తరముననుండి దక్షీణమునకున్కు దశీఇమున 

నుండి యా త్తరాభిముఖుముగను వాయువులు వీచుచు మధ్యభాగ 
మందలీ వాతావరణాయున నూర్చులం గలుగ(జేయుచుండును, శీతకాల *. 

మున నత్యంతశీత లములగు పిమవాయువులు కెనడా ప్రాంత ములనుండ్ 

సిం ధుశాఖాతీరములవ లకును వచ్చి యచ్చట ముంచు పేకుకొనునట్లు 

చేయుచుండును. ఎండకాలమున సింధుశాఖనుండి యున్షవాయావులు 

మధ్య భాగమున కలగి యచట నివసించువారికి శాపమును బుక్రించు 

'... బలమగు పశచ్చిమవాయువులకారణమున అట్లాంటిక్ తీరమున 

నుండి వీదుపూర్వచాయువులు తూర్చునందలి వాతావరణములో 
నెక్కు_వమార్పులను గలిగింప(జాలవు. అట్లాంటిక్ తీరము మొదలుకొని 

మిసిసిప్పీనదిపర్యంతము గల జీశమున జనవరిమాసమందు దత్నీణమాన 

_ భోయినక్టొల6ందియు డిగ్రీల ౨-8 



కకం 

వంతున మధ్యమ త' పపరిమాణము ( Mean temperature 9 

అమోంశమునకును తగ్గచు(బోవును, ఈప్రార్వ భాగములందు 

కవసర మగునంత పర్యా పమగు వర్ష ము కురియుచుండును, 

శాఖా ప్రా పాంతమందలి వు సగము . సాగరికము (Halt 

Marin, సగము ఆయనికము (Tropical ) న యున్న ది, చక్ర, 
వారము లంతగ నిచట పనికిరావు, ఎండకాల మతిదీరము నత్ఫ్యున్ల ము 

నై యుండును, -చలీకాలము మా త _మానండదదాయకముగ నుండును, 

కాని యప్పుడప్పుడు తునన. శ్రామశిల్చ్పములకు నష్టమును కలుగయ 

జేంయుచుండును, కొన్ని సమయములందు వర్ష మే లేక కజవును బుట్టిం 

చుచుండును. సమతలముల( Plains యందలి కాలమానములోని 

ముఖ్యవి శేహము వరాభావము. సంవత్పరమునకు సగటున ఇరువది 

ప్రతి జ 

పంటల 

యంసళముల వర్ష ముకం కె నెక్కు_వ కురియదు, కాలువలమూలము 
నను మటిీకొన్ని యుపాయములచేతను వ్యవసాయము సాధింపంబడు 

చున్నది. ఈప్రాంతమందలి యెక్కు_వభూభాగము పశువుల వేంంత. 
నిమిత్త ముపయోగపడుచున్నదె. ఇచటివాయువు శుమ్మ_ము, ఎండ 
కాలమున గాడ్సులు. గొట్టి పంటలకున్కు పశువులకును నస్థయు కలుగు 

చుండును. కాత్తరమున టన భ మయో త్పౌాదక he వీంనూనీ 

వర్ష ములు (Blizzards ) పుట్టుచుండును, 

రాక్స్ పర్వతములకును, సీతా, నెవాడా, కాస్కే_డ్ కొండల 

కరను. నడును పీఠభూములు కలవు. ' ఇందు. గొన్ని శిఖరములమోొందయ 

దక్క దక్కినచోట్ల వర్షము కోరియదు, దక్షీణ కాలిఫోర్నియా, 

దతీణపశ్చిమ _ ఆరివోనా, ప్ర, దేశము లెడారి 

నేలలు. ఇవి శుమ్క_వాతేములకున్కు తీవృమగు నెండలకును వాస 
భూములు, సంవత్సరమునకు ౧ war వర్ష ము కురీయును, 
చావులోయ. ( Death Valley y అనునది ఈ' ప్రౌాంతములం దే 
యున్నది, ఈయెడారులలో నీడను వేడిమి ౧౩౪ డి EF గిల, 

శు ల్చిమనెవా జా 

సముద్ర ద తీర మనటచేతన్యు భూమి పర్వతమయ మగుటచేతను 
పసిఫిక్ ప్రా ot భన్నభఖిన్నమగు కాలమానము గోచర మగు 
స సమ గృతీకభూమియందు రీత కాలమున శాంతముగనుు 

_ ఎండకాలమున మగ్య మోష్టముగను నుండును, _మధ్యమందలీలోయ 
లలో అత్ఫువ్ల ము, కాలిఫోర్ని యాయందలి మధ్యమలోయలలో 
నెండకాలమున అంశములనజకు నెండవేండిమి 
యుండును, పసిఫిక్ ౫ ప్రాంత మయొక్క_ క _త్తీర భాగము: లం దీటేశము 

౧౧౦-౧౨౦. 

నంతటిలోే "సెక్కు వయగు వర్ష ము కురియును అనంగా నూజంగుళ 
ముల కెక్కు_వగం గురి యును, వెర్రానెవాడా, కాస్కేడ్ప పర్వతముల 
యుపరీభాగములందును వర్ష మపరిమితముగ6 గురియును, కాలివోర్ని 
యాయందు వరము బొ ae గరియదు. ఎండకాలమున men 
నంతయు పొగమంచుతో నిండియాండును, 

ఈరాజ్యములందు తుపానులు. సంవత్సరమునకు wade 
_ యములు కలుగుచుండును, సాధారణముగ నివి ౨౦ డకాలములో (౬ గలిగి 
'స్యల్పమ్మాత్ర మననస్థ్థ్రము గావించి పోవుచుండును, ౧౦౦ న. o 

సింధు. 

హడ్సక్ మండలము 

అ మెరికాసంయు క్తరాజ్యములు 
_త్తరము( Meridian )నకు పడమట నివి చాల అరుదు, ఒకొక) 

పర్యాయము ఉన్ల మండలముల( Tropical Belt నుండి చక్ర 

వాతీ ములు (సుడి గాలులు) దక్షీ ౫_ అట్లాంటిక్ సింధుశాఖాతీరమలంగు 

నష్ట మెక్కు_వ చేయుచుండును. ఈడేళపుఛ్రార్యో క్రర ప్రాంతము 
లందు మంచుతుపానులు చలీకాలప్రవానతుపానులు చెలశణి సమ స్ట 

పదార్గములను మంచుతో గప్పి చెట్లకు తీగాలకు నెక్కువ నష్టము 
కలుగ (జేయు చుండును, 

జంతువులు, వనస్పతులు ; __- కాలమానమందలి తాపపరిమాగ 

'భేదములను బట్టి యు, నందందు6 గన్పించు జంకు, వనస్పతుల "సమాన 
తనుబట్టియు నీదేశ మేడుమండలములుగ (20035) విభజింప(బకి 
యాన్నది. ఎట్లనంగా : ఆర్కిటిక్ మండలము (Arctic Zone), 

(Hudson ౬019 )9 శకెనణా మండలము. 

(Canada Zone ), దశాపరివ ర్తనమండలము( Transition Zone), 

దకీ కోర గమండలము (Upper Austral Zone), దకీ ణాధోమండ 

లము (Lower Austral Zone), అయనమండలము ( Tropical 

6096). ఇందు మొదటినూంటికి నుత్తరముననుండియు, ఆఖరు 
దానికి దక్షీఇముననుండియు నీదేశమునC (బ్రవేశము కలుగును. మ్య 
మందలి భాగ మంతయు6 జాలవజుకు దళాపరివ ర్రనమండలమున శే చెంది 
యున్నది, ఆర్కిటిక్ మండల లక్షణములు పర్వతాగ్య ములందు6 గాన 

నగును, శ్వేతప ర్వత ములలో ని వాపింగకా శిఖరమునను, 
నెవాడా, కా స్కే_డ్ పర్వతోన్నత ప ఆర్కిటిక్ మండల 

లక్షణములు గలవు, ఈపర్వతా గ, ములందు గొప్ప గొప్ప మృగ 
ములు లేవు, న్యూయార్ న్యూ ఇంగ్లండ్, ఉత్తర ఇరొలీనా. 
రాజ్యములలోని ఉన్నత పర్వత పార్శ సములందును wh కా స్కేడుల 

యుప పరిపార్శ సములందును, హడ్బ్చక మండల లక్షుణములు గలవు, ఇందు. 

రాకీ, 

కొండగా జలు, కొండ మేశలంమా త్రము గానవచ్చును, మెయిక్, 

న్యూ హోంప్" శార్ 3 మిషిగక్కా మిన్నె నోటా, ఉత్తర డకోటా రాజ్యము 

లలోని యుపరిసీమలందును, హరిత్ , "కాట్ ' స్కిల్ , అడీరండక్ 

పర్వత ములందును, పెన్సిల్ వనియా ఉత్తర కెరొలీ నా మధ్యస్థ మహీ '' 
ధర్నాగృములందును ఊ_త్తరరాకీ, కాన్కేడుల అధఃపోర్న ము 
లందును, దఠ్నీణరాక్కీ చెవాడాకొండల యన్నత ఛాగములందును, 
పసిఫిక్ తీరస్థ  మెండోనినో అగ గ్రపర్యంకత పార్శ్యములందును 

కెనడామండలలక్ష.ణయులు గలవు, వీనిలో సివంగులు, ముండ్ల సందులు, 

ఎత్త నిడడుతలు, కుందేళ్లు, శ్వేతకంళ చటక ములు, అడవికోళ్లు పాల 

పిట్టలు మొదలగు జంతువులు నివసి సించుచున్నవి, దశాపరీవ ర్హనమండల 

bag ఉత్తర భాగముల _కత్యంతదమీణమునను, దక్నీ ఇభాగముల 

కత్యంతో త్త తరమయునను గనుపడు జంతువులు కలసిమెలసి యుండుట = 

కాననగును, ఉళ్ణ ్యదకీణ, అధోదక్ని ఇమండలములం దగణిత ములగు 

జంతుజాలములు నిండియున్న వి, 

పి యిరీ శ్యాననుల్ల bis అర రృ డిల్లోోలుు తోట్లు, దుష్టులు, 

అధోదక్షి ణమండలమున అయన 

మండలాంతర్షతజంతువులును అ నేకములు గలవు. సేజ్ చిప ముంకులుు 



అమెరికానంయు క్షరాజ్యములు కన 
లేళ్లు, ఎలు(గులుూం అడఊవినక లు, విలకుణము లగు నుడుతలు, | దులు వృద్దినందు చుంబోయొను, అనంతరము గారా౬౦-వ en 

నుడ్గగూబల్బూ అ నేకవిధపతులు 'మకరాదిజలచరములు. “పెక్కు_రక | వణుకును మజింత యభివృద్ధి గాంచంగ లైను. ఈ సమయమున స్రీమ 
ముల వ్రాణులును గలవు, మున్న సవాని Ree "రె క శ్వేలును, కర్యాగారభులును 

అచరములగు ఉద్భిజ్ఞములును పై సె వచించిన స _ప్పవిధములుగనే ధా పింపంబడుటచేతను కృషి శెల్చ వ్యాపారము అమిత ముగ? "చెరి 

కనుపడుచున్న వి. ౯ారా యామ్మ్యోో త్ర తర చేఖకు తూర్పుగనున్న సంయుక్త పోయెను, ౧౮౬౦ మొదలు ౧౮౯౯ వజకును గల కాలమున శిల్ప 

ర-జ్యముల భాగ మున సహజార ణ్యాములు కలవు. రాకీ కాన్కేడ్, కాంతి కలీ నని. చెప్పవచ్చును, రర” యగనప్పటికి శృపంచ 
క 

క పర్వతములలోని బాలభెగ మరణ్యమయము, కాని మందలీ యన్ని దేశములకం కు న మెరికా త వహింప( 

'సమతలమం జలములు, రాకపర్వతపశ్చిమపరీవాహ మే త్రృములుు ఎడా గ లెను, విదేశములనుండి దెగుమతియగు వస్తువుల పెని “భార మెన సుంక 

రులు, రాకీ పర్వత పూర్వ సమతలములు మొదలగువానియం దడవులు | నులు వేయ6గలిగి నందున స్వటెశములశిల్చ్బ్పము లమితముగ  పెరిరగె 

లేవు కాని ఒకవిభమగు గడ్డి మొదలుకొని నేజ్ బృమ్ నాగజెముడు |. పోయెను. ౧౮౯౯ తరువాతే శిల్ప వాణోజాషాదుల యళవృద్ది గుణ్ణిపుపరు 

మున్నగసవానివజకును గల పొదలు కలవు," ఫూర్వమండలారణ్యముల సన ముందునకు( బోయొననిన నతిశయో_క్షి కాదు. ౧౮౯౯ - న సంవ 
కున్కు శాంతమహాసాగర(PaCifiC ౦౯౭2 తీర దశాపరివ ర్తనమండ త్పరమున ఈ౮౦ కోట్లప దార్ధములు తియారుకాం౮గా ౧౯౧ర౮.- నాటికి 

లారణ్యములకును జాల వ్యత్యాసము కలదు, పసీఫీక్ వై ఫునందలీి ౯్జ౯ా౦ కోటని తయార య్యెను. వస్త్రములు ఇనుము, ఉక్కు, కలపం 

యడవులు మిగుల దర్ధ్రములు, వముటీయు పూర్యాటవులు ఆకోరాలు చర ము, రబ్బరు కాగితము ము ద్రణము, రసాయనములు రాయి 

సార దారువృష ములతో డను, క నాకనా "గాజా మట్టితో చేసి నవ స్తువులు, ధాతువులు, పాగాకు, యం త్రృములు, 

తోడను నిండియున్న వి, . oa శామొఖోనులు, జల, భూ, వొయు యానములు 

సొదలశవానినుండి ౧౯ా౧రి - వ సంవత్సరమున ౯౮9 కోట్లు 30 

లక్షల విలువగలవి తయారుకాంగా ౧౯౨౫- నాంటికి ౨౬౭8 

కోట ౮౦ లకులవి తయార య్యెను, జర్భ నీ యుద్ధకాలమున నిదటి 

శిల్ప పర్మి కేన _లపరిమితోముగ 6 చెరి(గిపోరయెను, ఈయ భివృద్ద్ధికి ముఖ్య 

కారణము సమస్పపదార్హముల నుల్బత్తిచేసి వినియోగించుట కావళ్య 

కము లగు ఉపాయము లత శ్రద్ధతో" పరిశీలనప్రూర్వకముగ విచారింప( 

బడుచువచ్చి నవి, దీనిఫలితముగ ఆవిష్కరణ సాధన పర్మి శేమలందు 

పొదుపరితనము గలీగను. నియతేపరిన్మ్భుతమూర్గమున నిర్సీ తవి భేదము 
లంచె షదార్జనిర్థాణము "కాసాను, ఇందువలన కం! చెక్కు. వగ 

లాభము జన. ౧౯౨౫- నా6ంటికి ౧౦ం,౬౦౦ల కల్పకం ( ఎక 

nufacturing institutions ) లేర్చ డెను. జర నీయాద్ద కాలమున 

అమెరీకనుల పరిశో ధనము( Research )వలన: Pan? pre 

బాగుగ గు రెంచిరి. తత్కలితముగ ౧౯౨౭- నారటికి వెయ్యిళిల్చ పరి 

శోధనశాల లేర్పడెను.. పరిశోధనము లేనిశల్ప 'మొకటియెన నిపుడు ” 
లేదు. ఇతర దేశము లన్నింటికం మె న మెరికాలో 5" ర్మికులకు వేతన 

మెక్కువ, ఇది యుత్తమప దార్ధనిర్మాణమునకు ste 3 మయ్యెను, 

ఈ రాజ్య ములలో ననేకవిధములగు చేశీయవృషములు, ఆ; అన6౯గా 

నాదేశమందే పుట్టినవి కలవు, ౧౯౨౭-వ సంవత్స్రమున జి, బి, సజీ్ వర్త్ 
నామక వృకు. కాస్ర్రబుయడు ౧౩౧౭౭ భిన్న జాతుల వనస్పతులను 

'బీర్కొనియు౦జెను. ఇందు ౧౮౨ జాతు లారి కముగ లాభించునవి, 
ఇచటనే వుట్టి పెరుం/స పూలమొక్కలు ౧౨ వేలు మొదలు ౧౫ చేల 
రకముల sei గలవు, వీనికిందోడుగ సంయు _క్షరాజ్యనివాసులు 

యూరోప్ ఆసియా ఆయన - అమెరికాలనుండి వందలకొలంది 
ను చొచ్చి స్వదేశ యున నాటి. దేశీయములుగ మార్పు కొనిరి, 

కాలిఫోర్నియా పువ్పనృకు పుమాన్యుయల్ నామకఫ్ట స్థకమున ౮% ౦౧౯ 

జాతులు పేరొ_న(బడియున్న వి, ఇందు 5,౭౨౭ రకములు దేశీయ 

ములు ౨౯౨ విదేశానీతములు. గ్రే రచించిన 'బాటనీమాన్యు యలు 

నందు ర్కోరా౮ జాతులు వర్మి ఆప(బడినవి, ఇందు ర్క౧౭౯ జాతులు 

జేకీయములుు, ౭ ౦౬ విబేళానీతములు, . 

"కృషి శిల్చము, వ్యాపారము 1 ఈ దేశము స్వాతంత్ర్య మం 
దుటకుంబూర్వ మాహార పదార్థ ములుమా త్రీ తేమిచట నుత్స శ్రీ త్రియగుచుం డె 

డ్వి, పేర్కోటనుటకు యోగ్యములగు శిల్పము లేవియు లేకుండెను. అది ల 
BY ిటీవ్వారు న. ర్మించుపదార్థరు లన్నయు నముడుపోవుట | _ నిరీ రి తాని _ర్షితములగు రెండువిధమ:లప దార్గములును ఈ చేశమున 

కీ జీశమను మా ర్కెెట్టుగ నుంచుకొన(గోరుచుండిరి కాని యచట శిల్పము నుండి న్న దిగగమతియు నగుచుండును a నిర తప పదార్థముల 

లను ముందునకు6 చేవలయు నని తలంపరై రి, వీరు అమెరికాయందలి mee (క్రమముగ బెరిలివోవుచున్న ది, ౧౯౧9వ సంవత్సర 
పదార్థముల నుత్స త్తియెైనవాని నెక్లే తెప్పించుకొని వానిని తిముచేశయున | వనే 3౧, pa వంతున నెగుముతి మయైయుండి ౧౯౨౮ చాశటికి 

రూపము మాయినట్లు చేసి వానిని మరల "నెక్కువధరలకు సంయుక్త | ర్) వజకును “పెరిలగను, _ గిగునుతులందు అనిర్గికపదార్థములే 
రాజ్యముల కంటలట్టుచుండిరీ. కాని స్వాతంత్ర్యము. కలిగనపీదప | .యెకొఢావ న స స్వాతంత్ర్యము లెనిదినములలో 
నిచటికృషిశిల్పవాణిజ్యములందు వివి క్షముగు పరివర్తనము కలిగను, | పెగాక ఫర్, నీలి) వడ్లు నౌకోపకరణములు మున్నగువానిని 
౧౭౯౦ మొదలు ౧౮౨౫ వజకును గల కాలమున మధ్య. మధ యూరోఫునకును, చేలు. కలప, ధాన్యాదులు, మైన ఫువత్తులు 

_చనాటంకములు కలుగుచువచ్చినను, మొత్తముమాంద పరి శిల్ప వాణిజ్యా పళ్ళిమహిందూద్వీపమలకును అరా నాన్నా, గ చాటు దృిటనుననుండి 
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నిరి తవస్తువులును, ప్చిమహీిందూాదివులనుండి బానిసలు పంచదార 

బంగారము దిగుమతి యగుదుండెడివి. స్వాతం త్ర, వము క లిగినపిదప 

“౧౭౯౦ వెందలుకొని ౧౮౫౦ వజకును యానోఫునందు ము 

ములు జరగుచుండుటవలన నాసమియమున అమెరికనులు స్వదేశ 

మున వస్తువుల నుత్పత్తిచేసి, వాని చెగుమతి చేయుటకు బదులు 

ఇతర దేశములనుండి (పోగుచేసి పం పుచువచ్చిరి. ౧౮౧౮ - వ సంవత్స 

రమున నిందువలన6 గలుగువాోని వీరికి బాస? అవగత మయ్యెను. అది 

మొదలు బయటెవస్తువులను చెప్పించి పంపుట మాని దేశీయోక్సత్తుల 

నభివృద్ధినొందింపసాగిరి, అప్పటినుండి దేశీయ వ్యాపార మునకు లాభము 

క లంగసాగెను. ఇందులకు మిసి సిసిప్పీ నదీమార్హ మును వ్యవసాయపు టుళ్సే 

తుల బాహుళ్యమును, ధూమశకటముల గమనాగమనములును, బంగా 

రముయొక్క_ ఆవిష్కురణమునుు యూారోపున దిగుమతుల పని 

పన్నును దీసివేయాటయు, కెనడా దేశ్రముతో ౬ గుదిరిన పరస్పరవినిమ 
యఫు సంధియు బాగుగ దోడ్సడెను, దవ ఇరాజ్యములనుండి స్ త్రి 

బాగాకు ఎగుమతి యగుచుండ ఊ త్తీరముననుండి ని ర్మితపచార్థముల 

నిర్యాత మెక్కువయయ్యును, ౧౮౬౦-=వ సంవత్సర మువజుకును 

వ్యాపారమును దానివలనిలాభమును దినదినాభివృద్ధి నందుచు(బోయొను, 

కాని యంత కలహాము( Civil war వలన దీనికి చాల కుతి కలీగను, 

పదేండ్లు గడచినపిదప నీవాణిజ్య యు లోనగునవి మరల నభివృద్ధి 

నొందసాగాెను; అనంగా ౧౮౭౦ మొదలు ౧౯౦౦ ల పణకను 

ప్యాపార మినుమడి డించుచుంబోయొను, ౧౯౧౪ న ఎగుమతులు ౨౩౦ 
కోట్ల డాలర్ల నుండీ ౧౯౧౯ నాటికి ౩౮౦ కోటకు య “బెరీలెను, ఇబే 

.వడువున దిసముతులును అఫివృద్ధి నొందినవి, జర ్ రీనీయుద్ధాంతమున 

నీలెక్కలు కొంచెము తగి గపోయెను కాని ౧౯౨౦ నుండీ మరల వృద్ధి 

నరిదుచు. బోయెను, కోట్ల డాలర్ల నుండీ 

౧౯౨౮ లో ౫1౦౦ కోటవణికు "నెగమతులున్తు ౧౮౦ కోటనుండి 

౧౯౨౮6 లో ౨౪౦ 

రోరాం కోట్ట్రవణకును దిగుమతులును వృద్ధినొందినవి. పత్తి పెట్రో 

లీయము, యంత్రములు, స్టయంయానము ల గోదుమలు, మాంసము, 

_ శాన్వు, నూనె, నూకర తే లము, ఇనుము, ఉక్కు_పనిముట్లు, రాగి 
| పనిముట్టు పాగాకు న్యమ్రములు, "ఫలములు కాయదినుసుల్కు పల 

కలు, కలప ఇనుముతోను ఊకు_తోను దేసినపరివ్క్భృత సాధన 
ములు రసాయనములు, చర ర్మములు నై థాన్యము, బారీ సి కొయ్యసా 
నూనులు, ఫరొసామానులు, తెలకవిండిి కాగితములు, గృంథముల్కు 
ము ది చద్రైతేముల్కు రంగులు వార్ని షులు, ఫోటో ల్ సామానులు, 

వర ర్మపఫుసామానులు. చేంపలు, వ్యవసాయ పుపనిముట్లు మొదలగునవి 

విచేశముల కెసమతి అ 

పట్టు, శకట కాఫీ చెజక, కాగితములు, ఫర్ సె ట్రోలి 

నూ నెగిం జలు, ల 1 పలకలు, 

ములు, ఎరువులు, రసాయనములు, ఓడకీలు (Coal tar ), కోకో 

యూరోఫునకు ౬ 

Sih, See యలు 

ళం. కలపపదార్థ 

వ జ,ములు, నారగుడ్డలు, పట్టు గుడ్డలు, శాక ములు, తేయాకు మొద UU 
లగునవి ఇతర బేశములనుండి ఇ-చటికి దిగుమతి యగు చుండును. 

జర రృ నీయుద్ధమునకు( బూర్వమం దిచటియెగుమకులు యూరో 

స్రలోని కొన్ని దేశములకునూ త్ర, త, పు పోవుదుండెడివి, కాని యుర్ధా 

నంతర రం శీ/సచుండినట్టు 'బెలిముచున్నది. అ 

గ వంతుల యెగుముతు లేంగుచుండెను. యుదానం 

తరము ౧౯౫౮ వా 5౮5% వంతులే పోవుచుండెను. మెక్సిక్రే, 

దకీణ-అమెరి కాలకు (6 బూర్వము ౧౪౦% లు, ఇపుడు ౧౮% వంతులు, 

దూర ప్రాక్ సీమ( Far East)లకు రా లకు బదులు ఇపుడు 
౧౬% లు పోవుచున్న వి. ఇదేప, కారము దిగుమతులందును మాను 

కలిగినది, యూరోఫుననుండి వచ్చు ౫౦% లు ఇప్పుడు 30% లకే 

దెగినవి. దక్షీణ-అ మెరీకానుండి దిగుమతుల లెక్క యథా ఫప్రార్యముగచే 

యాన్న ది, కాని దూర ప్రాక్ సీమలనుండి దిగమతు లమితముగం అెరిం 
నవి, విదేశ వ్యాపార మం మిక్క్క_టముగ సళవృద్ధి గాంచినప్పటికిని 

స్వ బేళమున జరగు వ్యాపారములో గిది యెన్న వవంతో 'లే దని చెప్ప 
వచ్చును. ఒక్క_డాలగుసామాను పర దేశములకు6 బోయిన ౧౦ డాల 

రుల సామాను స్వదేశమున ఖర్చగుచుం డెడిది. సమస్త పృపంచముతో 
జేయు. వ్యాపారమునకం కొ దేశమునందు జరగువ్యాసార మెక్కు_వగ 
నుండెను. రాకపోకల కనువగు మార్లములు, రోడ్డు, రె ళ్లు జల్కవాయు 

మార్గములు యానములుు శీ య్ర ముగ నుత్తీర పృత్యు త్త తరముల సలుపు 

కొనుట కనువగు సాధనములు జాతీయాదాయము (National 
profit ), అత్యు త్త త్రమమగు ఆర్థిక పద్ధతి మొదలగునవి దేశమందలీవ్యాపా 

రమును మితిమోజునట్లు చేయుటకు సాయపడినవి, ౧౯౨౭-వ సంవ 
ర్నేరము నాటికి సంయుక్త రా జ్యములందు ౨ర౯ా౦౦౦ ల మె[ 

ఇనుప దారులును, మెక సరోవరమార్లములును గాక 
౨౭,౮౬౦ మెళ్ల నొయా నయోగ్యమార్గ మలును, ౨3౮౮3౦౦౦ ల 

మెళ్ళ ళ్ల రోడ్డును, ౨౦ లకులకు మించిన వాహనములును, ౬౦ లక్షలకు 

మించిన "పెలీఫోను తీ గెలును, ౧౮౦ లక్కల "శెలీఫోనులును వాడుక 

యం దుండినవి, ఆసంవత్సరమున జోతీయా దాయము. కా౦౦6ల౪౮ 

As డాలరు లె యుం డెను, 

౨౭౬౦ 

"మొట్టమొదట ట పర చేశ వ్యాపారము వ దేశనాకలద్వారా కౌవింప 

బనుచు వచ్చినది, కాని తరువాత కోనుముగ సంయు కృ రాజ్యములకు 

సౌంతనాక లేర్చ డెను, ౧9౮ ర ౬ CTR టన్నుల భారము గల 

౨౭,౩౨ ౫౮ నౌక లుండెను (౧౯౫౩ ఖ్ వానిలో. ౧౩౯౮౨౧౦౦ 

టన్నుల భారము గలవి ౧౮౯౬౦ స్రీ మరులు, అట్లాంటిక్ శ్రేవులం 

| చెక్కుడు నౌకలు రాకపోకలు 

బోస్టన్, క ఫిలడ 

సలుప్ర్రచుండును, న్యూయార్క్, 

ఫీ యా, చాల్టీమోర్, న్యూఆర్షి యన న్యూ పోర్ట్, 

వి ల్లీంగ్థ న్్ పె ప్రెన్ఫ్కోలా, మోబైె ల్ గల్ వెస్ట సక సవన్నాా. 

సాన్ ఫ్రాన్ సిస్కో హాళ్ట్లాండ్, a ట్రాయిట్, డులత్, సుపీరి 

యర్, చికాగో బఫెలో నామకనగరయులు ముఖ్యమైన లేవు 



ఆమెరికా 

ర్కు_లనుండ్ ప, త్రియు, గల్వెస్టన్, న్యూ ఆర్థియన్స్, న్యూ మయా 
ర్ [_ బాలి లి చర్, సుపీరియరులనుండి నోదుమలుంను, న్య్యూయార్ గ్రాం 
బాల్చీ జా గోదుమపిం డి యు, న్యూయార్ [9 బోస్తనులనుం డి 

నానావిధ జంతుమాంసములును, న్య్యూయార్ _ ఫీలడల్ ఫీ యాల 

నుండి పెట్రోలియమున్సు న్యూ స్రియాక్_, బోస్టన్, చాల్చిమోర్ , ఫీల 

డల్ ఫ్ నే పకువులుకుు న్ఫ్యూఆర్లి యన్సునుండి పా గాకును 

అపరిమితోముగ విదేశేములకుం బోవు చుండును, 

మించ వచించిన వడువున శ శిల్ప, వాణిజ్యము లభివృద్ధి నొంద 

నింతసంప తీ ఈదేశమునకుం గలుగుటకు కారణ మిచటి ఖనిజ బాహు 

భ్య మని చెప్పవచ్చును, శిల్ప వ్యా పారాదులయ భివృద్దితో పొటు బొగ్గు 

'పెట్రాలియము, ఇనుము, రాగి లోనగు ఖనిజరుల యుత్స శ్రీ లియు కసత 

ముగ ee "చెను. ఇనుము ముఖ్య ముగ సుసీరీయర్ సరళ ప్కాంతముల 

నుండ యు, అప్లాషి నును పరిసరముల నుండియు దియంబడుచున్నది. 

"పెన్సిల్ వని చూ, పశ్చిమవర్టీని యా, ఇల్లీ నాయిస్, కెంటకీ, రహో 

ఇండియా నా, అలబమారాజ్యములందు బోగ్తుగను లెక్కు. వగ. గలవు, 

ఇవిగాక మజీ యిరువది రాజ్య ములలో ౧హాడ బొగ్గ దొరకును, అస్లొ 

షీయన్ సీమలు, మధ్య రాజ్య ములు, 

మెక్సికో సింధుకాఖాతీరము, రాకీ పర్వత ములు, కాలిఫఖోర్నెయా మొద 

లగు ప, దేశములందు పెట్రాలియము గలదు. ఆరిజోనా మోంటానా 

ఇంశేయా నా, ఇల్లీ నాయిస్, 

ఉటాహ్ొ రాజ్యములందు రాగిగను లున్నవి. సీసము మిసౌర్కీ ఇడా 

హోలం చెక్కు_వగన్సు మటీకొన్ని రాజ్యములందు స్వల్ప యుగను దొరకు 

చుంకును. ౧౯౨౭-వ సంవత్సరమున చ్రుపంచ మంతటి తుత్తినాగ 

ములో సగముఫెగము సంయుం కృ రాజ్యుయులనుండి లఫించెను, అల్యూూ 

మినము ధాతువునకు మూలప దార్భ మగు బోజేటు నామక ఖనిజము 

అర్మ_న్ సస్ , జార్జియా , పెన్నెన్సీ? అలబమా రాజ్యములందు దొరకును, 

గంధకము, పొద జ సు స్ఫురితసాహెణము ( Phosphate tock ) 

గాసాలీన్ళు మూల మను నైసర్లికపుగాస్ (Natural Gas), నల్ల 

మాంగనీస్ , బీప్పమ్, . నిలీ గారము, అభ్ర్కము, "ఫిల్ స్పార్ 

ఛచ్రాఫెట్, ఫోర్ స్పార్, ఆక్సెనిక్, క్వార్ట్ జ్ 3 బారే చెస్, 

వామిన్, బిస్తత్ , సెకెనియం, శుల్లురియం, తేగరమ్ము వనదియం, 

సక "ములి-ైనం, ఉరానియం, టంటలం టంగ్ బె సెన్, వెండీ, 

బంగారము, ఇంకను పకు_రకములగు_ ఖనిజములు ప 

చెలువడుచున్నవి. ఈరత్నగర్భ నవవిధముల నే కాదు ౧౨ (పృకారము 

లగు రత్నముల నీనుచున్నది. 

ఎత్తులు కొలతలు, నానోములు  — Cy 

యొ+గింపంబడుచున్న ఎత్తులు, కొలత తు. వాడ(బడుచున్న వి. 

కాని ఇంపీరియల్ గాలన్ ఇంపీరియల్. బుషెళ్ కు బదులుగ ప్రాత 

వించెస్ట ర్ కొలత లీచట వాడుకలో నున్నవి. చాకోయలు Be. నియు 

సెంటులనియు( బిలువబడుచున్నవి. బంగారము గృధృచ్చిత్ర, త నో 

సంయు క్తరాజ్య ములు 

శ్రేటుబ్రిటనునం. దుప 

చై 

నాకౌముల కింద మాఆఅంచున్నది, ఇండితో డాలర్లును గద్ద మగు 

చుండును, నూబుసెంట్లు విలువగల డాలర్లు రణ, ౨౨ పెన్స్ఫులవిలువ 

కలిగియుండును, ౫ సెంట్ల ని కలునాజొములునుు ఒక సెంటు విలువ 

గల కంచునాణిములును గలవు. కాలము ( 1106) తెలిసికొనుట 

కీ దేళ మంతయు. దూర్చుననుండ పడమటికి గొన్ని మండలములు 

(Zones y గ విభాగెంపంబకియున్న ది. ఇందు తూర్పునందలి యొక 

మండలమునందలి కాలమునకం కు డానిపశ్చిమమండలమునందలి కొల 

మొక గంటు ఆలస్యముగ నుండును, ఈమంశలములక్ 

ప ప ల్యే కాలములు కలవు 5 ఎ ట్రనంగా పెర్వకాలము ( Eastern 

Ce న్యూయార్ ్క_ 9 వాషింగ్లక నగర ప్రాంత ములందు వాడుకలో 

వానివానీ 

నున్నది, ఇదె ౯ విచ్చ్కాలమునకం కె ౫ గంటలు చెనుకగ నుండును, 

చికానో సెంట్లూయోా పట్టణముల ప్రాంతే మున మధ్య కాలమును . 

(Central time ), 'డెన్వర్ మండలమునందు పర్వత కొలమును 

(Mountain time, సాక్ య్రాక్సిసో ప్రా ంతేములందు పసిఫిక్ 

కాలమును (Pacific time) వాడుకయం దున్ని, 

జనులు మతములు వృత్తులు, విద్య, సంపత్తు అ మేరీకను 

లకు స్వాతంత్ర న్ట్ము లఫించినసమయమున ఊఉ ఠా త్తీరమున సుపీరియ 

రాదిసరస్సులును, కుణమకు మిసిసిపీ నదియు, Shed సింధు 

శాఖియయుం (౧, దూర్చున అట్లాంటిక్ మహాసాగర మును గల పృ దేశ 

మంతయు లభించినప్పటికిని ముఖ్యముగ వీరు తీరములే యాక్, 

యించుకొని యుండిరి, వ్యవసాయము మొవరఠగు కార్యముల. 

తీరముననుండి పడమటగ సగటున ౨౫/౦ మెళ దూరమువజుకు నాక 

మింపయబకి యుండెను. కాని ఇంకను పళ్చిమప్క ప, బేశము నాక్రమిం 

చుట అప్పుడే యారంభమె యుండెను. మోహాక్క్ పోటోమాక్, 
అప్తాషియక లోయలగండ పర్వతములను దాటి పడనుటికి 6. బోయి 

అ మెరికనులు నివాసములను గుదుర్చుకొనసాగిరి. 

ఇట్లు ౧౭౯౦ నాంటికి ౮౬౭,౯౮౦ చదర ఫుమెళ్ళ దేశము న 

3బ్యా౨ల్క్బారం౮ా౧రు'మాతృమయు వాసము చేయుచుండిరి, 
సంనత్సరము నాటికి 

౧౯౨ ౦-వ 

pene ౭ 6౬ చదరపు మెళ్ల దేశ ముమెరికనుల 
యధీనమునకు రా౭గా జనసంఖ్య, ౧౦,౪౭౩౧౦౩౬౨౦ వజుకుం బెరీం 

నది. ౧౯ ౨౮-వ 'సం వత్సర పు లెక్కల ననుసరించి యిచట ౧౨ కోట్ల 

౧౩ వేల జను లుండిరి, ౧౮౦౦ల ప్రాంత మున యూారోజ్రనందలి 

ముఖ్య దేశములలో ప్ర, ప,తిదానియందును అమెరికాలోకం శు. చెక్కు_వ 

జను లుండిరి. - కాని రా౯2౫4- వ స సంవత్సర మగం'సరికి జనసంఖ్యయందు 

యూరోఫులో దీనిని మించినదేళము రహ్యా ఒక్కటియే నిలిచెను, 
వి దేఫములనుండి వచ్చి యిచ్చట వసీం ప(గడంగినవారిలో. నానాజాతుల 

వారు నుండిరి, మొదటిజచాభా లెక్కల ననుసరించి శ్వేత జనసంఖ్య 
యందు నూటికి ౯౦ మండికంు నెక్కు_వ బి ది టీష్దీవులవారు. అందు 

రాం కంకు శెక్కు_వ శేవల మాంగ్లోయూ లే యుండిరి, నూటికి 

౬ గురు చొప్పున జర రను లుండిరీ, ౧రారీ౦ "మొదలు అయిరిష్ వారు 

may ంపసాగిరి, 'కమముగ డన్, డేక్కా స్వీడ్ నార్వీజియక్కా 
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స్విస్ జాతులనా రరుబెంచిరి, మొదలు ఇటాలీయకా, 

రషియకా, పోల్, ఆ స్రియక బొహిమియకా, హంేరియక్ 

చెరి! పోయిరి. 

జర్మనీ రప, ఇటలీ, మ హంగేరీ, పోలెండ్, "శకెన బె 

అయిర్హాండులు జనసంఖ్యయందు కృనుప్రాథాన్యము ౫లీగెరయుం డేను, 

ఛా౮౮ ౦ 

బాతులవా గపరిమితముగC ౧౯౨౦ నాటికి 

ఢా౯౧ం౦ - ౫౦ వజకునుగల కాలమున నిచట ఇంగ్గీహ్క్ స్కాచ్, 

బెల్ హ్ అయిరీప్స్, నార్వీజియక్, సీడ్, స్విస్ జరృనుజాతులు 

శ్షీణిం చిపోవ చేలా డచ్, బెల్టీయకా గ్రుంచ్, నా. హంగే 

రియకా పోల్ రషీయక్కా ధీక్కా రుమానియక , బర్చేరియ 

గక ఇటాలియక్కా స్పానిష్, పోర్చుగీస్ మొదలగు జాతులవారు 

సెకిశిపోయిరి.  శెనడియనులు తగ్గిపోవ మెక్సికన్, ఆసియాఖండ 

“జ్పదింిపోయిరీ. మజణియు ౧౯౨౦ నాటికి ౬౧౬.౩౮ 

చె నీయులును, ౧,౧౧,౦౧౦ జపొనీయులును, ౧,౦౯,౬౩,౧౩౧ రు 

నీనోలునుు రృరోరర3 ౭ మంది ఆమెరగీకన్ -ఇండి నానులు నుండిరి. 

పసిఫీక్ మహాసాగరముపర్యంతము  ఛ్యాపించిన యనంతరము 

వసించుటకు (కొ త్తెసేలలు లేనందున విబేశీయాగమనము నడ్డగం చుళు 

కాందోళే నము 'మొదలర్యూను,. తుదకు యూరోపునందు మహాసం గ్రామ 

మైనతరువాళేను తదాఘాతపేడితులగు యూరోప్రువారందటు నసంఖ్యా 

కలుగ వచ్చి దేశమున వారణబకుదు రనునాశీంకను ౧౯౨౮-వ 

'సంవత్సేర మున విదేశీయనిరోధపుచట్టము( జేసి విచేశాగతుల సంఖ్యకు 

పరిమితి కావింపంబజెను, అటుపిమ్యుట విదేశీయాగమనము (క్రమముగ ( 

దగి పోయినది. 

౧౯౨రావ సంవత్సరము జూలెమూ సమునాంటికి సంయుక్త రాజ్య 

ములందు లకుకం మె నెక్కు_వజనసంఖ్య కల పట్టణములు రా వణకు 

నయ్యెను. పెని వచించిన జనసంఖ్యయందు నూటికి ౫౧ వంతులు 

భృురు షులున్కు 'ఈ౯ వంతులు (మ్రీలును ఉ
ండిరి. కాని ప్రూర్యతీర పటే 

క్రయులందు .పురుషులకం కె (స్ర్రీలెక్కువ. ౧౯౨౦ నాంటికి ౧౫ 

- సంవత్సర ములు దోంటీన్ర్రీలలో నూటికి ౨౫.౧ అవిపాహీతలు, 

౯.౨ వివాహితలు, రర విధవలు. o.X పరిత్య కృలు, 0.౪ ఆకా 

తలు, పురుషులలో ౨౭.3 అవివాహితులు ౬౦.౬. వివాహితులు, 

ద౧౧.౧ విధురులు 09.౮ పగిత్య కులు, న్ ల . . 

౧౯౨౦ లో పదేండ్లయీోడున విద్యపొనివారు నూటికి ౬ గుర 

చొప్పున నుండిరి. ఈవి ద్యాహీనతయు నీ గోలవలననూ బదేళాగతుల 

వలనను గలిగినదే కాని చేటుకాదు. జాతినిబట్టి చూచినచో విద్యానిహీ 

నులు నీ గ్ఫోలం దెక్కు_వ, పాలో విద్యాహీనలు శవలము నూటికి 

ఏసర్ వంతున నూరే, ముండ్రి. 

గా౯ణా౨౬-వ సంవత్సరమున నిచట ౨౧౨ ఫిన్నములగు మత 

సం పృదాయములును, వానికి సంబంధించి ౨౩౩౧౧౯౮౫ సంస్లలును 

ఉండెను. ఏనియందు - ౫,౬, ౨ర,౯౭౬ మంది సభ్యు లుండిరి; 

అనలా  మొత్తపుజనసంఖ్యలో . నూటికి ౨౧ నుంది ఏదోయొక. 

అమెరికాసంయు క్త రాజ్యములు 

మతసం,ప,దాయ మునకు€ 'జెందెయుండిరి. ౭,౫0,00,000 లకు 

హం - ద ఆ 
4 ఖై 

శెంగా పెైకుస్రెంట్ క దేశ్టమం దంతటను వ్యాపించి 

యున్నారు. తరువాత ౧౮౦,౦౦0,౦౦౦ ల రోమనుకాథలిక్కులలో 

నధిక సం ఖ్యాకు లుత్తర పశ్చిమరా జ్యము లందు వసించుచుందురు, లిరికి( 

దోడుగ ౧౬ఒ,౦౦,౦౦౦ల యూదులను £3౦0,౦౦౦ మార్మనులును, 

eee oe పౌర్వమళతీ సంప్రృదాయాలును గలరు, ౧౯౨౬-వ 

సంవత్సర మువజకు నీసంస్థలకన్నింటేకిని వార్చి క ముగ ౮౧ కోట ౪3 

లక్షల ౭౧౫౯ డాలగ్టు సయ మపచుం డెను. ఈ మఠ సంస్థల 

కోని ంటికిని 3౮౪ కోట ౨౫౭౭౦౩౧౩ 'డాలర్జ్య విలువగల. అపి 
౫ సో 0 గం a 

గలదు. 

వృత్తులు :--- పదియేం ఢ్లకుమిం చినవారు మొ త్రీ ప్రజనసంఖ్యలో 

ర్క౧౬,౧౯,_౨ర౮ మంది లాభదాయక ములగు వృత్తుల నవలంబించి 

మా ప. శిల్సముల' యం త్రీములు, కృషి, అర ణ్యశా హ్రైము, 

పళశుపాలనము వ్యాపారము, గృహోద్య్యోగమా, పాదిరిగుడో సంస్థల, 

(Churches), ఎగుమతి-దెిగుమతులకార్య్యము లు, గనులు, ప్రభుత్య 

దోస గ ములు మున్నగువానిక్ 'జెందిన వే ఇచటివృత్తులు. (ళా ముఖ్య 

ముగ అధ్యాపనము, అంగడులందు ప చార్థవి కయము, శ్చాాపుధాల 

యాదులందు ధా తృీత్వేయు మొదలగు కార్యములంగును కొల6దిగ 

శిల్పములందును బని నేయుచుందురు. 

౧౭౯౦ నాయి కీచేశప్రు సంపతి ౬౨ కోట డాలర్లు మాతే 
ఖ్ ౨ య “0౧ YJ 

ముం“డెను కాని ౧౯౨౨ నాటికి 3౩3౨౦౮౦, ౮౦,౦౦,౦౦౦ వటి 

కోను బెరిగిపోయెను. 

చేళరకు.ణము - సేన :_ సం ము క్తరాజ్యముల బాహ్యాభ్యంతర 

సంరక్షణనుకిొఆ శేర్పడిన సేన స్థలసేన (Army), నానేన్య Navy), 

సాగరికదళము (Marine Crops) లని మూండు విధములు, 

ఇందు స్థల్వనన్యనున నిలువగను చెల్ల ప్పుడు నుండు (కృవుదళములందు 

(Regular Forces 7: ఆఫీసరులును సెనికులు నందణును గలసి 

౧౩౨,౦౦౦ మంది ౧౯౨౮ నాంటి కుండిరి. 

గములందును ౧౯౨౯ చా౭టికి సందహారరెరి మంది యుండిరి, 

బ్ నీవాసంధి ననుసరించి పరిమితములై న యుద్ధనౌక లం ౨.౨ న్కు పరిమి 

తము గానివి రో౬౫ ను గలవు, వీనిలో క్రూయిజర్టు మున్నగునవి కలసి 

యున్నవి. ఇవికాక సహాయక నౌక లును చెక్కులు కలవు, ఈమూడు 

విధములగు సేనకును సాహాయ్య పడుటకు పృ త్యేక మగ వాయు నేనలు 

కలవు, స్పలమసైన్యమునకు. జెందిన వాయుదళవిఖాగము స్తలసే నానాయ 

కుని యాజ్ఞునుసారము పని సేయుచుండును. ఇటు లే తక్కిన శండు 

విమాన నేనలును వానియధి కారుల యు త్రరువుల పృకార మాయాసేనల 

నంటిపట్టుకొ ని యుండును, కక 

ల త వ. ay వ్యవస్థ : సృభుత్యము వా స్వాతం త్రి, బ్రయాుద్ధమునందు గెలు. 

పాందినపిముట ౧౭౮౧- వ సంవత్సరమున నీడేశమం దవలం వింప6బడిన 

సంయోజననియమముల( Rules of Confederation ) ప్రకారము 

తాం 

~ 

న్య +. 

తక్కిన శఆండువిఫా 



అమెరికాసంయు క్తృరాజ్యములు 

_శేంద్ర ప్రభుత్వమునకు కా Government y రాజ్యముల 

మి6దను గాని పృజమిందనుగాని ఏవిధమెన యఫికారమును 
లేకుండెను, ఇట్టివిధానమును మార్చి శేంద దృపృభుత్య్వమును దృథ 

పజీచి డానికి రాజ్యముల మిీందను, జ ఇ గొన్ని యధ్ధి 

9 లతిన్నగ పై, 

కారముల నొసంగుటకు ౧౭౮౭ నం గొకజాతీయవ్యవస్థ ( National 

Constitution ) ఏర్పడి గ్రరిరాలొ జవ సంవత్సరమున నమలులో ని! 

వచ్చెను, ఈనూత నవ్యవస్థానుసారము ౧౭౮౯ లో సమకూడిన మొదటి 

శృతి నిధులు సమావేశ మెరి, 

రోడ్ దీవి, ఉత్తర కరొలీనాలు గలయ ౧౩ రాజ్యము లయ్యిను. అవి 

ఇప్పుడు పశ్చిమమున పసిఖక్ మహాసాగర ముపర్యంత ము వ్యాపించి 'రో౮ా 

రాజ్యములుగ6 బరిణమించియున్న వి. 

కాం గాసునందు ౧౧ రాజ్యముల పిదప 

రాజ్యములలోని వానివానివ్యవస్థలును, శాసనవిధానములును 
పరస్పరసాదృళ్యము కలిగె ఇంచుమించుగ సమానముగ నే యుండును, 

జో ప్ర సంత ప Ba సః 

వ్యవస్థా పక్క _ ఛాసనసభలమూాలమున దానివ్యవహోర ముల నన్నింటిని 

జరపుకొనుచుండంను. చృతిరా జ్యపుశాసనాధి కారము దానిగవర్నరునం 

దుండును, ఈరాజ్యము లన్ని౦టిమోంద నొక్కు యున్న త 

వ్యవస్థాపక స సభ కలదు, అదియే కాం్టగ్కెను. ఇందు సె నేటుసభయు, 

(పతినిధిసథయు ( House of Representatives ) నుండును. 

సెనేటుసభయంబు ప 

salen te ఎన్ను కొనయడిన యిద్దజు సభ్యు 

(సృ్కతిరాజ్యమం దలి వర్ణన, 7 పకసభద్యారా. ఆటు 

లుందురు. సెశేటునండలి మొత్త పుసభ్యులలో మూండవవంకు సభ్యులు 

రెండుసంవత్సేరముల కొక పర్యాయము మాటి కొత్తవారు నచ్చు 

చుందురు, సృతినిధిసభ యందలి సభ్యు లందబును వేణు వేటురా జ్యముల 

లోని ప్రజలచే కెంగుసంవత్సర ముల కాలమునకు గాను ఎన్ను కొ నబి 

4 స చ్ x 5 ల వచ్చుచుందుగు. సృతిపడియవయే(టను జరస జనాభా పృకార 
జా ల శ 2 “nad ల మాయార జ్య ముల రకా లం ననుసరించి శుతినిధి సభా సభ్యుల 

సంఖ్యయందును ha కలుగుచుండును. (పృస్తుత మో సభ 

యందు 63౫% గురు ప తినిధులు గలరు, 

పృతినిధియొక గాయ. సాంవత్సరిక వేతనము ప్రయాణపు ఖర్చులతో 
wa 2,400 ల డాలర్లు, కాంగాస సు కనీసపక్షుము సంవత్సరమున గ్రాక 

పర్యాయము సమావేశ మగుచుండును. పన్నుల విధించుట్క సంయ్యూక్త 
రాజ్యముల రక్షణము సార్వజనిక సౌఖ్యమున శేర్పాట్లు చేయుట్క 

చాహ్యాభ్యంతర వ్యాపారము నుచితరీతిని నశప్రుట్క నాణౌొయుల ముది చిం 

చుటు యుద్ధఫ; ఫఘూీవణ మొసరించుట, అలల నేనల నిర్మి ంచుట మున్నగు 

సార్వ భౌమాధి కారము లన్నియు నీ కాం శ సునకుం గలవు. ఈ 

యన్నింటి. కాసనాధికారమును నాలుగుస సంవర్సరముల కాలము నక్రు( 
గాను ఎన్నుకొనంబడు అధ్యతుని ( President ) యధీనమం దుండును, 

అధ్యమండు మరలమరల నెన్నుకొ నబడవచ్చు ను గాని ప్రభమాధ్యమంం 

డగు జార్జి వాహీంగ స్. శెండుపర్యాయము లే ఆ పదమును స్వీకరించి 

నందున అయాచరణ మే  ఇప్హుదును జరగుచున్న ది. అధ్యతుని నెన్ను 

వారినాయమున 

యస్య కుం లే ఇతనికీ మం త్రాంగసభి మంత్రులు (Cabinet ). . 

కలవు, 

పతి జ 

( Supreme Court నకం గలవు, 

కక3% 

కొను సభ్యసమా జము ఏ లెక్టారల్ కాలేజ్ ? అనుపేర6 బర(థసచు౦ డును, 

ఈకా లేజిసభ్యులు ప్రతిరాజ్యమునందలి న 

జనులచే శేర్చటుప(బడియాందురు. ఎక్కు_వవోటు వచ్చినయత ౬ డధ్య 

ముండుగన్వు ద్వితీయు(డుగ వచ్చిన యకం డదుపాధ్యకమ్షుండుగను నేర్పడు 

చుందురు. ఎన్నిక లిరువురు వ్య కులకును సరి సమానముగ వచ్చిన 

యెడల ప తినిధిసభా సభ్యు లభ్య ముని, సెనేటు సభ్యు లుసాధ్యతుని 

చెన్ను కొనుచుందురు. అధ్యకుండు సంయు కరా జములందు జనించిన. 

వాడ యుండవలెను, ఇతనికి సంవత్సరమునకు e400 ల డాలర్లు 

జీత ముగను, ఎ౧0౦౦౦లు పృయాణప్పు ఖర్చుల కనియు ముట్టుచుండును 

సెనేటునండలి మూండింట రెండువం కుల సభ్యు లయంగీ కార ము నను'స 

రించి. అధ్య క్షంనకు సంధి గావించుటకున్వు లౌకిక (Civil ), నెనిక 

(Military y అధికారుల నేర్పజుచుటకును యుద్ధము శరం 

సన్, ఆంపుటకును అధికారము గలదు. కాంౌసు చేయుచట్టముల . 

చసిధించుటకును నితని క ధికార మున్న ది అ ౭ండుస సభలలోని 

పకసభల  దాంరె 

Vara రెండువంతుల సభ్యు లా చట్టమును నిర ౦చినయెడల నధ్యకుం 

నకు శానిని దీసివేయు అ. లేదు. "ఉహవాధ్యకంని వేతనము 

ర్మాం౦౦౦ ల డాలర్లు, ఊఆపాధ్య కుడు సెనేటుసభ కగ్రాసనాధిపతిగ 

నుండును, ఆకసి కముగ అధ్యముండు మళణించినంగాని, లేక 

దర్భ Suds స్వక రృవ్యపాలనాసమర్థులడైనంగాన్వి. అతనిస్థాన 

ba నుపాధ్యకుండు పని చేయుచుండును, అధ్యమండు wa 

శాసనపరిపాలనమును దా శేర్పటుచుకొనునట్టి శాసనాధి కారుల సాయ 

మున "నిజ చేర్చు చుండును; అనంగా రాజ్యము, కోశము యుద్ధము, 

న్యాయము, వార్తాహరణమ్య జల సేన , ఆంతర్యము కృషీ వ్యాపా 

రమ్ము పరి శ్కేను మొదలగు కాఖలకు కార్యక_ర్పల నిత. జేర్చటీచి 

పరిపాలన మొనరించుచుండును. ఈవిభాగముల 

ఈపదిశాఖలును కాక ఇతని కి కి ౦ద lass ఇంకను అనేకములు 

శాఖాధిపతులు. సద శ్ర రనము కలిగియున్న ంతేవజే వారివారి 

పదముల నుండుట కరు లు, 'సంయు క్త రాజ్యములందు ముఖ్య స్థానము 

వాషింగ్ల కపట్రణము, పృభుత్వమునకు శేం ద్రస్టాన మిదియే. ఈజేళపు 

న్యాయాధికార ము లన్నియు నిచ్చటి యాచ్చన్యాయాలయము 

ఇం దొక ఛఫ్ జస్టిస్ మటి 

రనమండ్రు జడ్దీలసాయముతోో న్యాయపరిపాలన _ మొసరించు 

చుండును దీ ప్రతి రాజ్యమందును వారివారీజడ్డ ల ate alls 

నియోగించుకొని భరించుచుందురు. 

చరిత్రము :- aan . గ్యోటొల్రిటకా, హాలెండ్, క్వీడక, ఫ్రాన్స్? 

స్పయికొ దేశ్ వాసులు a ! అమెరి కాకు బోయి 

రెండువందల యేండ్ల కాలములో వలసల (Colonie) నిది రె ంపంగలిగిరి, 

కాలాంతరమున డచ్, స్వేడుల ప్రాంతము లు న్యూ నెరరొలాండ్ఫ్ 

న్యూ స్వీడనులు బీ A టివ్ఇలాకా యందు సంక్క క్ర మింప తుచ 9 స్పాని 

ప సంయు క్షరాజ్యములందుం గలకిపోయెను.. 
ఒతో 
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౧౬౦౭ - సంవత్సరమున విచేళభగమన మొనరింప నుత్చొ 

పూముగల యాంగ యులు కొొందటు లండనుకంపెనీ యనుపేర నొక 

'సంఘముగ శేర్పడి యమెరీకాయందు నివసించుటకు రాజానుమతిని 

నొకయధికారపతృమును (Charter) బొంది సంయు క్తరాజ్యము 

లందు చుస్తుతీ ము వర్లీ నీయా యన(బకు రాజ్యుతీర మును జేర యచటి 

జేమ్సిబాకా అతన నొకస్థానమును స్టాపించిరి, పిమట పీ మత్ 

కంపెనీవా రిటులే మస్ పూ సెట్సొఅఖాతీ తీరమున నొకదానిని 

సాపించిరి. ఇవి క (కనా భివృద్ది నొందుచుండ ౧౬౧౯ నాంటికి 

ప్తె సెంబ్లీ లుకూడ చర్పడినవి. ఈసమయమండే ' లే ర్థీకపితరు 

(Pilgrim Fathers) లని పిలువ(బశు ప్యూరిటనులు (Puritans ) 

నూర్తు రింగ్ల ండుననుండి మే- ఫవర్ (May flower) నామకనాకలో 

suis ౧౬౨౦ -వ సంవత్సరమున మస్ షూ సెట్సొఅఖాతతీరము 

వెరి న్యూ ఇంగ్లండు అనువలసకు6 బునాదిని వెచిరి, ౧౬౨౮ - 30 

సంవత్సరము: లందు (శ్రుమముగ నేలం, బోఫ సన్ వానకు లేర్చ డెను, 

౧౬౩౬ - వ సంవత్సరమున రోగర్ విలియమ్స్ అనునతే(డు సాంఘీక, 

రాజకీయాఖి ప్రాయములందు "భేదములు జనించినందున మస్ షూ సెట్స్ 

నుండి వెడలగొట్లబకటచే రోడ్ దివి శే యచట నొక వలసకు( 

బునాది నై చెను, మేరీలాండ్, 

రోమను కాధలికుు_లవలనను, చేశము వీడివచ్చిన రాయలీ స్తులవలనను 
నెలకొ ల్పంబడినవి, మధ్య మందలి రాజ్య ముల Tes హాలెండ్, 

స్వీడన్ దేశీయులు. ఇ వన్నియు వలసలుగ నుండినకాలముం దసేక 

కార్యములు ఛటిల్లీ యుండెను. వానియన్నింటిలోను ఫ్రై ఇ ంచివారితో 

జరగిన యుద్ధము ముఖ్యమైనది. (క్క (కృనుముగ వలస అభివృద్ధే న నొందుచుం 

డినకొల6దె ము ఏనిని వళమం హా లాభము నందవలయు నని 

ఆంగ్లేయులు తదనుకూ లముగ( గావింప(గడణిరి, అంతేవటికు నక్క_డ 

నివాసము సుదుర్చుకొనియున్న తక్కినజాతులనారి నందజు నడంగ6 

ద్రొకిగ్రా వలసల వ్యాపా రాదులమాలమునC దొమేు లాభము నొంద 

వలయు నని: బ్రిటీమ్వారు నిశ్చయించి య నేక (పృకారములచట్టముల 

చెలువటీచి Pe మనోరథమును బూ ర్లీచేసికొన ప ప్యయత్నించికి. ఇట్టి 

యభి ప్రాయములు గలిగయాండుటం జే సిర గా ంచివారితో ప 

జనించెను, 

మొట్ట వెందట శ 

శాఖాపరిసరమలంచడే నివసింప గడలిరి, వీరి ప పృయత్న మున శినడా 

రాజ్య మేర్చ'డెను, ఇచట రోమన్ క్యాథలిక్కు_లకు ప్రాధాన్యము 

కలదు, & ంచివారు ఫర్ వ్యాపారమునందే EE వహించియుండిరీ, 

౦చివారు ఇెంటొలా కెన్సునది, దాని సింధు 

ఆంగ్లేయులు వారివారివలసలలో భూమిని స్వాధీనము చేసికొని కృషిని 

ప్రాధాన్య వొంనరీంచుకొనుచుండ 3 యె ౦చివారు శీవలము ఫర్ వ్యాపా 

రమునందే దత్త ల్తచిత్తులె యుండిరి, శ మముగ వీరు మిసిసిప్పీ) 

వరీనియాలు రెండును ఆంగోయ 
ణు య 

హా |. 

యోనదుల లోయలను గనిపట్లి కా కా గొన్ని నివాస 

సానముల "నేర్చజుచుకొనిరి, ౧౮ - వ శశాబ్దియిక్క. ప్రథమపాదమున 

ర మో బెల్, న్య్యూ-ఆర్లీ యన్స్నగర 

SDT Ty 

ముల నెలకిొల్సి ఈ శొంతేమును గూడ లో యబబుచుకిె నికి, Fe WP TON 

క్వి బెకుపు_నుండి FARE చేవులవణికో నోకదుర్ద శే లోని 

నిరాణము చేయించి మిసిసిప్పీలోయ యంతయు. దమయసీనమున 

నుండులాగున చేసికొనిరి, ఎర్లీ హూ్య్య్యూరక్'సర స్పులదగ్ధర క్రమముగా 

న యాగ రా, డెట్రాయిట్ దుర్చములను, మామోనడీతీరయున మియామి 

దుర్షమును, లీ తాక దక్షిణముగా సెంట్ బో ౫ సెఫ్ దుర్ల మును; 

వబాప్ మో 6ద వికాసె సెన్సెస్ ఫె, ఇ రబ న్ దుర్దములను, మిసిసిప్పీమాంద ' సెంట్ 

లూయీ కదురుగ భార్ ప్రౌన్దుర్ణములను, ఊ త్తర'సరసు స్సులమో(ద 

మటీరెం కుదుర్ల ములను గట్టిం చి ఖండమునందలీ మధ్య భాగము నంతటిని 

జయించి యాక్రమించుకొని టి, బి కీప్ వారీకి పడమట వ్వ్యాపించుట 

కవకాశము లేకుండంచేసిరీ, నో సము దృ తీరములం దే 

ధ్యానము గలీగియుండిరి గాని పడమట వ్యాపించుట కంతగ నఫిలషింప 

రైరి. పళ్చిమమందలి భూమిపరిమాణము గాని, చదానివిలువ గారి 

యప్పటి కింకను నెవరికిని బెలియదు. కాని, ఇంగ్లండులో జరగిన 

విప్ప వకాఃమున ఇంగి గ్ల వ్ -కృుంచి వారికి కలహా ముత్సన నము కాంగా 

నది పప సంచమం దంతట  నీశెండదుజాూతులకా శెచట నున్న నచట. 

నంత వము వ్యాపం చెను, అమెరి కాయందును న్యూ అ ఇ౦గ్గ ౦డువా సుల 

ల ప్ప వి రీచ ప్ ఇళయ (ప, యత్నమువలన బ్రిటీమ్ఐ రయ (బీటక్ అగ్మమునో ద్దనున్న లూయీ 

బర్లును ముట్టడించి లో6బటుచుకొనిద, తగువాత విరు శన డామింద 

దం డెత్తిరి గాని ఫలము కలుగ దయను. యూారోపునం దప్పటి 

కీయుద్ధము సమౌ్త మగుటచే అ మెరికాయందును బూ ర్తియె లూయీ 
న్ | | MN 

బర్లు మరల ఫ్రెంచివారిశే దొర కను. అటుపిమట ౧౭౫౪౪౮౪ మొదలు 

కొని ౧౭౬౩ వబికును మరల నమెరికాలో నీరెండుజాతుల ారీికిని 

యాద్ధము ఫటి ల్లెను. ఇందు వలసలవారీతో జ్పాటువలన ఆం గేయులక్ర 

సంపూర్ణ జయము కలిగెను. దీనికి ఫలితముగా కెనణారా జ్యమును, 

మిసిసిప్పీకి తూర్పుగనుండు ప్రాంతమును బ్రిటీమ్వారికి లభించెను, 

అదిగాక అప్పటివజుకు నీ దేశమున ప. నానే 

కందఅకు నుండిన హక్కులు నశించి కేవల మాంగ్గయులకే సర్వాధి 

కారము దొరను. విశాల మగు దేశ మును, సర్వాధికారమును. దొరకు 

టచే వీరికి నూతనాశయములున్తు నూత నసంకల్పములును జనింపసా గను, 

ఈయాళయములను నెజవేర్చుకొనుట కె ఇంగ్గ ండుపార్గ మెంటువారు 

వలసల పెక్కు_ చట్టము లను విధింపసాగిరి, వాని ననుసరించి త్రొత్తే 

త త్రపన్ను లమెరికనులమో6దను పడసాగెను, వలసలవారికిని ఆంగ 

యులకును విరోధము జనించుట కిదియీ ఆరంభము. వలసలపరిపా 

విధింప అమెరికను లందటు, నేక మె దీని ఛదిరించుటచే ముబుసటి 

సంవత్సర మది రద్దు జీయయ'డెను. కాని వలసల పైని పన్ను విధింప( . 

దను కధికారము నల దని (బిటీవ్వారు పట్టుపట్టియేయుండీరి, దీని 
నాధారముగ6 గొని (ప, భుత్వమువారు మజీకోన్ని చట్టములను వలసల పె 

_విధించిరి,. మూంజేంద్ద పర్యంతము ఆందోళనము జరగినపిమట ఒక్క. 

తేయాకుపన్ను దప్పం దక్కినవాని నన్నింటిని సీసినైచిరి. కొని 
అమెరిక నులు దానికిని సమతింపర్టె రి, 

లనవ్యయమునకో దృవ్యయ కావలయు నని వీరు స్థాంపుచట్టమును 
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వ్టములు ంయు కృరాజ అమెరికాస 



అమెరికాస 

చివరకు ౧౭౭3 - వ సంవత్సరమున బ్ర, Hires నాలో 
నింపికొొని బోస్టనునగర పుశేవులోనికి రాయగా "హోస్టనువాసు లీండి 

నుల వేస మూని ఆతకేయాకు నంతన సముద్రమున ను. 

దీనికి దంశనముగా పార్ష్మ మెంటువారు, బోస్ట కపోర్ట్ బిల్లు నొకదానిని ' 

సృష్టించి నగరవాసులు కేయాసనష్టకు కటి యిచ్భువజికును శేవ్రశం 

'దెటి ఏ మైన వ్యాపారములును షత. దని దానిని గట్టవై చిరి. 

న్న నచటి ప పృభుత్వశేం దృ దను సేలమినగర మునకు మార్చం జెను. 

అది మొదలు తూ మని వార్య మని యందలును నీశ్చయిం చియుండ 

౧౭4౫లో సామెత్తుగ కలహ మారంభ మయ్యోను, బ్రటేవ్సేన 

యొకటి క ంకార్లునగరమందలి అమెరిక నలంుడ్రనాన్ను గు' లను Pees 

గావించుటకె "బయలు దేటి మభ్యమార్షమున లెగ్టింగ్భ్రకదగ్గట వలసలవా 

శెదిరింప నందు విరు హతులైరి. అంత చేళమం దంతటను కల్లోలము | సరాలు! గావించికొని ఒక. వ్యవస్థ ( Coastitution 0 

న -నేర్చ్పజుచుకొనిరి. సంయు _క్రృరాజ్యముల రాజ్య ప, బంధమున కిదియే 

| మూలను, దీన్ని పృభావము సంయు క్తరాజ్యములమాందే కాదు? 

cit ఆర్జెంటినా చే బే జిల్, కెనడెొ ఆ 

! లగు 

సైన్యముల నభివృద్ధి నొండించుటకు నిశ్చిత మయ్యెను. పిదప నామవో 

సభయం టే జార్డ్ వాసింగ్భ కా అమెరీక కొనేనలకు సర్వాధిపతిగ నియ. 

మింపంబ డెను. "సంకర పొ హిల్ నామకస్థానమున జర గినయుద్ధమున బి టీమ్ ' 
వా రపరిమితనష్మ్యముతో శెలుపొందినప్పటికిని అమెరికనులద్షైర్య 

జనింప ఏప్రిల్ అంత మశసరికి ౨౦,౦౦౦ల మంది క్రాంతిసైనికులు 

బోస్ట నును ముట్టడం చిరి. ఉఊత్సేరదిశను టికండెరోగా, శొనుపాయ౦ంట్ 

న్ ల'మెరికనులవళ నముయ్యెను, అమెరకకాకాం ౫ ను 

POE Hen సమావేశము కాంగా దానిద్వారా జల స్థల 

సాహసోత్సావా దేళచే ఎవుములు 

యయ్యను, 

పృపంచమున కంతటికిని 

నయ్యను. 

వాషీంగ్బక్ సేనతో దలపడి దాని నోడ్సించి పాజందో లెను, 

నతండు " డిలాబేరును దాటి యాతరుణమున కాంగ్రౌసునకు కేంద్భ 

సానముగ నుండిన ఫీలడల్ వీయాను రశ్నీంచుటకై ర్రాండివై క 

దగ్గ మరల శీ త్రువులతోం దలప డెను గాని ఈప ర్యాయమును 

మున జనరల్ గేట్స్ మ న బి చ్రీటీవ్ సేనాని యగు బన్లోయిసును 

సర్టోగా నామకస్థానము నొద్ద జయించి పట్టుకొ నెను. ఇందువలన 

నుజుసటి సంవత్సర ము చె ంచివా కమెరికనులతో c ౫లసీరి, పీదప 

స్పియికో హోలెండువారు సైతము అమెరీకనులపక. మూనిరి. 

చివరకు ౧౭౮౧ -వన భంభక్ళరమున ర్రీ వి టీ్నేశాని యగు లార్డ్ 

రథె 

వెల్లడి. 

అనంతరము బ్రిటీవ్వారు బోస్ట్రనును వదలి ఫోవ 

చాధ్యు లై అక, న న మెరీకనుల కుత్సాహ మెక్కు. 

అంత ౧౩ వలసలనివాసులు కాం_గె, సును సమకూర్చి. 
| దిగ్గుబాట్లు ౧౭౯ా౧-వ సంవత్సర మగునప్పటిశే చేయంబడుటవలన 

యందు తేమ ప ప,తినిధులద్వారా వలస లన్నియు స్వతం తే రాజ్యము. | నివియు మూలము లనియే చెప్పవచ్చును. ౧౧-వ ది ౧౭౯౮-వ సంవ 

లె యుండవలము ననియు, చేటు ద్రిటకాతో వినికిగల సంబంధ | 

మును రడ్గుపటుపనఒలయు వనియు తీరానములను జేయించిరి, తదను. 

సారము కాలె లె నాల్లన తారీఖున ఈరీరాన మే జఫర్ సక్ రచించిన. 

పిసమున స్వాతంత్ర, ' సఘనోనణమ క్రి, = చద్రైకటింపయిడేను, అంత 

ఇంగ్ల? మువారు సర్ విలియ6 హోయొక్క._ జ వల'ససలమిో(దికి6. 

గొంత సెన నష్టము గంపంగా నది ౧౭౭౬-వ ఆగస్టున లాంగుదీవిమోంద 

అంతే 

3, 
యుక్త రాజ JS ము లు ట్ట! 

కారకావాలిస్ యార్క్మ్_బాన్ అనుచోట రోచెంబ్యో, వాషింగ్థ నుల 

శౌ ౦చ , అమెరికా సేనలకు లొంగపోవ బాధ్యుండయె రను, ఈఘట 

నముతో నీయుద్ధము సమాప్ప మయ్యెను (చూడుడు అమెరికా 

స్వాతంత్ర యుద్ధము ). ౧ా౭౮౨-వ సంవత్సరము సెప్టెంబరు 3 -=వ 

| తారీఖున పారిస్ న జరగిన సందియందు బ్రిటివ్వారు సంయుక్త 

రాజ్యములస్వాతం త, త్ న్టిమును. నిహ్కూర్ష గ స్వీళరిం చిర. అది మొదలు. 

కొని నాలుగుసం వత్సర ములపర్యంతేము దృథమెన రాజ్యవ్య వస లేని 

కారణమున దేశ మంతయు నల్ల కల్లోలముగ నుంకేను, సోరకిన 

స్వాతంత్ర, గ్ట్ము విఫల మగు నను భయముకూడ6. గలీ7ను. అంత 

నీరాజ్య ముల చృతినిధులు ౧౭౮౭ - వ సంవత్సేరమున ఫీలడల్ వీయా. 

యందు గూడి నాలుగు నెలలపర్యంతేము వాదవివాద ఫూర్వక ముగ 

ఆస్తే నే, లియా మొద 

భై నాం న లా రా జ్యములమోందను బడియడెను. ఇందు 

జాతీయ ప పృభుత్టముయొక్క. (National Government )y మూండు 

విధములగు నిర్రాణమున్సు దాని యధికారములును, జాతికి (Nation ) 

రాజ్యములకోను (States) గల సంబంధమును చక్కొ_(గ నిర్వచింపయ 

బడినది. ఇందు దిద్దుబాట్లు (Amendments) చేసికొనుటకును 

అవకాళశీ ముం డుటవలన నిప్పటివజికు నిది ౧౯ పర్యాయములు దెద్దు 6 

చాట్ల నందెియాన్నది. 

ను మం ము జనించిన  విమర్శనలనుబట్లి పది 

త్పరమున ఒక రాజ్యవాసి వేటోక రాజ్యవాసి పె నభియోగము కేతా 

టకున్కూ ౧౨-వ ది ౧౮౦౮ - వ సంవత్సరమున అధ్య తో పొథ్యక్షుల 

యెన్నికలందు6 గలుగులో పముల దూరము చేయుటకును, ౧౫, ౧౪, 

౧౫-లు దాస్యము తొలంించుటకును, దాసులకు రొ యోగ్యాధికారము 

లాసంగటకును సంరక్నణయునిమి _క్రమున్కు 

౧౯౧౩ -వ సం వత్సర మున ౦"బకపన్ను ( Income Tax) విధిం 

చుటకును, సంము క్ష రాజ్య క పృభుత్వమున 'కక్కు_డు ఊ తరదాయి. 

త్వము. కలుగుటకు ౧౭-వ దియా, ౧౯౧౯ ల్లో మద్యపాన విషయ 

మును జాతీయ ప ప్రభుక్వమున కొసంసటకు ౧౮ వది, ౧౯౨౦-వస సంవత్స 

దాసుల, ౧౬-వదిె 

. రమున జాతీయ లై న స్త్రీల కెన్నికవాకుపుల నొసంగుటకో ౧౯ - వ 

Pre కలిగెను, ఈ త్రర ప్రా పొంతములందు ౧౪౭౭౭ -వ సంవత్సర దిభ్దుబాటును గావింప(బడినవి, 

జూరాల సంవత్సరమున నుపర్యు కజాతీయవ్యవస అమలు 

లోనికి వచ్చుటతో జార్డ్ వాషింగ్ధక-. అధ్యతుండు( President ) x 

చెన్ను కొన(యబ డెను, “నాలుగోంద్లు కడచినతరువాత ౧౭౯౩ లో 

రెండవప ర్యాయమును నత్రణజీ యెన్నుకొన(బ'డెను, పిదప మూ౭డవ 

పర్యాయమును జను లిళని"నే ms కాని యందుల కిత డు 
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ఇతను 

స్నీలను మాడు రా జ్యములు సంయిుుం క్త జ్య 

5 ee. స్వక రింపండయ్యెను, 

వర్థాంట్, కెంటకీ, మచే 

pe గల సెను, వాషీంగకతరునాత జాక అడమ్స్ అధ్యక్ష, పదము 

నం'దెను. ఇక( డీపదము నందినవెంటనే ఫ్రాన్ఫుత్ విరోధములు. 
9 న. క అయా 

వాషంగక అభధ్యకుడుగ నున్న సమయమందే "పెరీయగిపోయెను 

6 జే” యనునతని ద్వారా ఇంగృ ండుతో నొకసంధి జరగియుండేను. 

ఒక్క_విపయమున6 దక్కొ_ నిది తక్కిన యన్ని విషయములలో ను 
అమెరికనులశే విరుద్ధముగ నుండెను, కేవలము ఆం 'గ్లేయులకుమా తే, 

మనుకూలముగ నుంేను, చై ంచివారి కనిన సం ప్రూర్మ వ్యతిరేక ముగ 

_ నుండినది. ఖ్రాక్ సుదేశీయు లీందువలన  అమెరికనురాజ్యముల నిర సీం 

చిరి, ఈసంధి జరగినతత్ తముణముననుండీి గాన్సువారు దానికి వ్యతి 

శేకములగు ప ప్రయత్న ముల సలుఫుచు నేవచ్చిరి. వీరు అమెరిక కొ నాకల 

ముట్టడించి లో కొని 'రేముదర్గజనున్న అమెరికను, పృతినిధిని వెడలంగొట్టి 

లా కాం య న్యాయముల. నీర్పనంత వకు సంయు క 

అమెరిక క నాక లను 

వారును వళపబుచుకొనిరి, 

రాజ్యములతో( దమ శెట్టి సంబంధమును లేదని వక్కా_ణించిరి, 

ఆడమ్స్ యుద్ధమును దప్పింపనలయు నచెడి యభి ప్టా పాయముతో 

జా. కలయక 

ఈ సమా 

సంధికి రాయబార నుంప (శ్రైంచిదొరతనమునారు 

అనధికారులద్వారా లంచమును (1౦౬౦66౯) గోరిరి, 

చారము దెలిసినవెంటనే అమెరికను లతిక్రోధపూరితులై స్వరవణా 
ర్థయు లకులనె న వెచ్చింతుము కాని లంచమున కొక్క_ దమిడి నైన 
హేసంగువారము కా మని లు మునక a లెరి, pH ఈ 

యుద్దము త్వరితముగ"నే యంతరించినది, సముద్ర, ద మున( గి గొన్ని పోరా 

టములు జరగుటయే తడవుగ ఫ్రెంచివారు 

శ్రుంచివారు తౌము పట్టుకొ నిన నౌకల నన్నింటిని వదలివేసిరి. ౧౮౦౦ 

సంవళ్సేరమున నిరుపతుములవారికి ననుకూలమగు సంధి కుదిళెను. దీని 

వలన Tg మంచి సౌకర్యములు లఫిం చెను, 

: తర్ ప పీ యులగు అ మెరికను అందటు నీసంధికి సమతింపక వోయినప్ప 

టికిని తక్కినవా రండటును ఆడమ్స్ మంచిపని చేసి నని యామో 

దించిరి. వనుక జేద్వారా కలిగిన సంధివలన అమెరీకనులకు ఫా ఫ్రాన్వు 

చేతులలో. జిక్కు_ కొనుట తప్పినలాగున ఇప్పు డసంధివలన ఆంగ్లేయుల 

చేతులలో జిక్కు.కొనుట తప్పిపోయెను. ౧౮౦౨ -వ సంపక్సరమున 
హా హీయో రాజ్యము సంయోజన ( ౮ni0n ) మందు గల సెను: తరువాతి 

సంవత్సరమున అ మెరీకనులు, లూయియా'నా నామక' విశాల ప్రాంత 

మును ఫంచివారినుండి కొనిరి. తరువాత జఫర్సకా అధ్యమననిశాల. 

మున అఫ్, 

మధ్యధరా సముద్ర ద స్ 

కొని ఆ ప్రాంకములయందల్ 

“గావించివేయుచుండిరి, 

దేశములవా రందజు నీ దొంగలకు 

చువ్యము నొ'సంగుచువచ్చిరి, ! 

నిటు లే. చేయు చువచ్చిరి. 

ఫీ కాలోని ట్ర పోలీబేశముతో నొక చిన్న కలహము జనిం చెను. 

లంచమురూపమున కొంత 

కాని 

పరిపాలనమ చేసిన కాలమునందు 

ఆ త్తరువుల. 

pa సంసిదు వరి . 

రు మందిని మరల వదలివై చిరి, సము దృముడె నిట్టికార్యములు జరగు 

పృయాణముసలుపు చేజాతినౌకలనై నను బట్టి 

సముద్రపు పుదొ ౦గలు వానిని భ్వంసము |. 
అట్లు చేయకుండుటకె యూరోఫునందలి గాట్టినకారణమునను యుద్ధ మొనరింప6 బాల్చడవలసె నని హేతు 

అ'మెరికనులును కొంతకాలము వణకు 

కాల క్కమమున వీరి బాధలు 

క కృరాజ్య ములు 

నుటీంత యెక్క_వయ్యెను. ౧౮౦౧ లో ట్రిపోలీమోందకి దండ 
యాత్రలు పంపంబడినవి, మూండుసంవత్సర ములపర్యంతము పీరిత్రో 

పోరాటము సాగుచునేయుం డెను. తుదకు ౧౮౦౪-వ సంవత్సరము ఫ 
అ మెరికనుల కనుకాల మగువడువున సంధి సమసూ శను, అటుతిరువాత 

నమెరికకా నౌకలకు మధ్యధ రాసము, దృమున చేవిధమైనకస్థ ముగును 

క్ట : య బి లిగియుండ లేదు ౧౮ 0౬ - 02౭ ప్రాంతములందు చి 
గ కక్, ఛ్రంచ్ 

జాతులు కలహించుకొనుచు ఒకరికి విరదముగ నొకరు ఊ తరువుల 

డారీచేయు చుండిరి, ఇంగ్ల ండుతో (గాని దాని మిత్రులతో గాని 

వ్యాపార ములను చేయునౌకలు పట్టుకొన యబశు నని చం చివారు 

డి శ్రీలను గానింప్క ఫ్రాన్సుతోంాని. తత్సం బంధులతో (గాని వ్యవహ 

టేక్ పట్టుకొనంబకు సని ఆంగ్లేయులు 

జేయసాగిరి. ఇందువలన 

వ్యాపారమునకును జాల నష్టము _ కలిగెను, 

మధ్య కాలమున నీపని వచించిన ఊఉ త్తరువుల ననుసరించి ౯౦౦ల 

(బిటీమ్వారును ౫౦౦ ల పీడలను ఫ్రెంచి 
ఇది ఇట్లుండ మంచిజీతముు మంచి 

ఆహారము, మంచి యాదర ??ము అమెరిక నులయొద్ద దొరకుచుండుట 

చేత బిటీవ్నావికు లేకు లమెరీకనునాకలలాో నెకరీకి సదురుటయే 
కాక ను మాటే బిటిమ్సంబంధమును వదలుకొన 
సాగిరి. ఇట్లు అమెరికకాపౌరులుగ మాటీనను ఆట్రివారిమోందను తమ 
కలాం ముండుటచే అ'మెరికకానాకలను వెదకి వారిని పట్టుకొందు 

బ్రిటీమ్వారు పట్టుపట్టిరి, ఈకారణమున ౧౮౦౩ - ౧౦ల మధ్య. 

న త Vass ల gen బ్రిజ్ హ్వారు పట్టుకొని ౧౨౦౦ల 

కాన్చిలులద్వా6 రి 

అమెరిక నునౌాకలకును, 

౧౮౦౨ _-౧ూ౧౨ల 

చున్న కాలమంబే పళ్చిమోల్తే తేర హ్రారతయులం దాంగేయులు శోణ 

హిందువులను శేంగలాొట్టి మ విరుద్ధముగ య దెభుగ(బడు6 

డని ప్రోత్సహింపసాగిరి, ౧౮౦౭ -వ సంవత్చరమ:స లీయోపార్డ్ 

అను బిటీమ్నాక _ యొకటి చెస సఫెక్ నామక మెన అ మెరికనునాకను 

మట్రడింప ముగ్గరను జంపి కొంతమందిని, గాయపటిీచి ముస్టరను 
పట్టుకొనిపోయెను, అమెరీకను లీందులకు నవ్హప రిచోర Ws 

జ; యడిగిరి కాని కార్యము లేకపోయెను, పెని వచించినకారణము 

లన్ని ంటి వలన ౧౮౧౫౨ - న సంవత్భరయు జూకొమా'సమున అటక 

మింద యాద్ధ ఫూగోూహణము  కావింపంబ డేను, సము ద ముమో(ద 

న'మెరికకాప తొకమునకు. వ్యతిశ్రేక మొనరించుటచేతనుు అమెరికా 
చేవులను నిర్బంధిం చుటనలనను,. : అ మెరికక్ నావికులను బలవంత ముగ 
లాగికొనిపోవుటచేతను, అమెరికనులకు విరుద్దము లై న కౌన్సిలు-ఊ త్రీ త్ర 

రువులను రద్దుపటుపక'. పళ్చీమో క శ్రరములందలి. ఇండీయనులను శే 

వులను అమెరికనులు వెల్లడించిరి. నిజమున కుడు అధ్యముండుగ 

నుండిన మాడిసనునకు. యుద్ధ మొనరింపవలె నని లేదు కాని యబ్ఞ 
ps గలకాకీ ప్రోజృలమే నట్లు గావించెను,. అటి యారో 



 అమెరికాన ౦ క్ష రాజ్యములు 

నందలి . 'యాద్ధములచే. en ఇంగ్ల ండునకును మరల 

యుద్ధమునకు pres యశ్ఫీష్ట్రము. కాదయ్యెను; ఎందుచేత ననంగా. 
అయెకికకా కాంగ్రెసు యుద్ధఘోప, ణము చేసిన మణీ ౫ గరోజులశే 
అషఘ్టాశీహ.ణ మ విస యమున లేళేమెనం దెలియకవూర్యమే బ్ర బి,టీవ్ వారు 

కాన్సిల్ ఉ_త్తరువుల న నన్నింటిని కొట్టివై చిరి, కాని యావిషయమున 
న మెరీ కాకు 6 చెలియకుండుటచే యుద్ధ మారంభము గాంగా తరువాత 
దాని నాంప్రటప వీలు లేకపోయెను, 

౧౮౧౨ నందు జరగిన అమెరీ కా ఇంగ్లండు యుద్ధము చాల' 

వజ కడవులందును, 

ళ్య్వము గలప్క బేశములందు€ గాదు, యుద్ధస్థూగేవ 

అ మెరికనులు శినడాను జా తి నని 

మాణటుమూలలందుచ జరగినది కాని జనబాహూు 

హణ మెనతోడనే 

సింధుశాఖయందు కక స్టిట్యూట్ నామక _ అమెరికా 

గర్రీర్ అను చ్రిటీహ్నౌకను దాంకి పట్టుకొ నెను, 

అందు జరసినయాద్ధ ములలో 

నౌక 

గూడ అమెరీకనులే గాలుఫొందుచు 

వచ్చిరి. ౧౮౧౦ - వ సంవత్సరమున నెపోలీయ౯ లో.ంబజిపోవుట, 

వలన చ్రిటీక్వారు తమ శ_క్తినంతను ఆమెరీకావై పునకే. త్రిన్పీరి, 

ద్విగు ణీక తో శృాహముతో యూ మొనరింప నింగ్గ ండుననుండి ' నేన 

లే తెంచినవి. వానిలో నొకటి ఊ _త్రీరహడ్న్చక ప్రా పాంతయును లోయబటు 

చుకొ నవ లెనని బాం "సఫెయికొసర స్సుగుం డా రాందొడంగెను. 

మెక్ డోనో యనునతండూ' దీని నెదిరించి ప్లాట్ బర్జుదస్టజు ౯ాం౦౦ల 

నేనను చెల్లాచెడరు గావించెను, 

రెండుప క్షములవారును సహూనోకం తం యుండిరి, ఫూర్వతీరమున 

బి చ్రీటీవవారు (గ (గ్యానముములం దగులంబెట్ట్రయు, వం తేనల పడంాట్రియు, 

కవీ వలులవెరులను, ధనమును వారి బానిసలను గొల్ల గొట్తియు 'శుదకు 

గాజధాని యగు వాషింగ్లకొలోని కాపిటల్ నామక ప్రెసిడెంటు భవ 

నమును తే గులంబెటియు అత్యాచార ముల గావించి యుండిరి, అనంత 

రము వీరు బాల్చీ మోరుమో(ద దండె త్రిపోయిరి కాని యచట 'నమెరీ | 

కనులు సంసిద్దు 'రైయాండుటవలన వీరకి లభింపడయ్యెను. అటుపిమట 

మెక్ఫికోనింధుశాఖయందు ప్ర ప వేళించిరి. ఇచట వీరు తీరములందు 

వసించు ఇండియనులనూ, 

'స్పియినువారీని దోడుచే? సిక్రాని నతు. అమెరీకనులను 

సంపూర్లముగ చెడలంగొట్టవలయు ' నని యుద్దేశించియాండిరి, వీ 

దింకను ' ముట్టడి నారంభింపక ఆలోచనలు, సలుఫుచున్న సమయ 

మందే జనరల్ ఆం.డూ జాక్సక నామక అమెరికకొనేనాని హళఠా, 

పలుచోట్ల వారీ నోడించి' 

ఛిటీవ్వారికి( దోడ్చడకుం డులాగున( గావించెను. తరువాత నీతండు' 

Ne) 

త్తుగ 6 _ దీరవాసులగు ఇండియనుల ప పెయుడి 

"ెన్సృకోలా చామకనగరమును ' గైకొని న్యూ ఆర్థి యన్స్పట్టణమున 

అరిశ్లేయుల చెదిరింప. సన్నాహముల జేయింపసాగను. 

సంవత్సరాంతమున నీపట్రణపుముట్టడి.. యారంభమయ్యెము, -. సర్ 

ఎడ్యర్డు పశకెకాహాం అనునతండు ౧౦౦౦౦ ల ల నెనికలతోన్ను ౫౦ నౌక 

౪ (క్ మణకారుల ప 

(సృయత్నించిరి 

కాని. సాధ్యము గాదయ్యెను, కాని యదేసమయమున సెంటొలా రెన్స్ 

వైన సంధి గావించుకొన. 

నెకారణములవలన యుద్ధ మారంళ. మయ్యెనో అ వన్నియు నటులే 

సరోవరము. 

థామస్ 

కాకు త ఇ సంపూర్షముగ లఫీంచెను. కాని యు త్రరమందలి -యుద్దములలో 

అసంతుష్టు లయి యున్న -. ఛ్రెంచివారిని | 

౧౮౧ర -వ ఆరిజోనా, 

5 3౯ 

లతో నీనగరమును దా6శెను. జాక్సన్ వద్ద నింతైన్యము లేకుండినను 
కంటకీ, 9 మన్నె స్పీలనుండి వచ్చిన మం-చిగులికాం డ్ స సెనికు లుండి 

(ద్ర్యయత్నములను వ్యర్థము త హా. ౧౮౧౨౫ 

రం ౮-వ తౌరీఖున బి బ్రిటీక్నేనాని' Shahan అకృమణము.. 
. గావించెను, కాని సి నా అగ్నికి సహీ 

| దళములు. వెనుక(బడసా-గెను, అంత వీరీనేనాని హతుం లు 
౨౦౦౦ లమంది బిటీవ్ సైనికులు మరణించుటయు సంభవింప వీరు 
వెన్మ_కు మరల. చాధ్యులై రీ, ఈ పృకారము లూయియానా ప్రాంతము 

_అమెరికనులకు జాక్సకాయాలమున దక. నని 

సహించుకిొన(జాలక ' బి చిటీవ్ 

సృఖ్యాతి కలీగాను. 

ఈయుద్గమునకు రెండుహారములు ముందుగస్కే అనంగా ౧౮౧౦౪ - వ: 
సంవత్సరము డిసెంబరు ౨౮ _ వ తారీఖు నాడే. ఘెంటుపట్టణమున 

| యూరోపీయకా జాతుల కన్నింటికిని సంధి కుదిరెను, కాని ఈసంగతి 
అమెరికాయందు: దెలీయదు,. అన్నిజాతులవారు _చేవిభముగ 

_ దలప్రు కలిగియాండిరీ. కావున 

యుండ వానింగూర్చీన పరిహష్క్లార మేమియు లేకయే “సంధి 

జర ను, సముద, దముమోంద జరగిన యుదములం దమెరీకనులు చూపిన 

సాహసళ్లే జై ర్యమంకు బి, బి ట్రీవ్వారు విసితులై సంధిషరతులు నివ్మ్కు. 
ర్ద ములు. గాకపోయినప్పెటిక న. ఐనుకిటివలె నాచరించి 

నవో మాట దక్క_దనుభయమున నట్లు గావించుట మానిరి, ఈషప్ప్క 
రము' ౧౮౧౨-౧౮ సంవత్సరములలో జరగిన యుద్ధమువలన నీ 

వి బిట్వ్ 

మంచివారి డిక్సీ లును wa 

పోయెను. అనంతరము బి బ్రిటీవ్వా శ రెప్పుడు గాని యమెకకన్ నౌకలను 
చెడకి నావికులను బట్టుకొనియుండలేదు. అదిగాక యూరోపియను 

 లండటును వీరీని సమా నగొరవముతో జాడసాగిరి, ఈ యుద్దానంత 
రము జరగిన యభివృద్ధికి ఫలీతముగ ౧౮౧౬ - ౧౮౨౧ వజకును గల 
ఆటు సంవళ్ళరములలో ఇండియాన్యా మిసిసిప్సీ, ఇల్లీ నాయిన్, అల 

బమౌ, మెయిన్, మీసారీ నామకరా జ్యములు సంవత్సరమున కొకటి 
చొప్పున సంయు క్త రాజ్యములందు€ గలసెను, మజఉయు ౧౮౧౯ లో 

ఫ్లోరిడా స్పెయినునుండి శై కెకొనంబటడెను. ౧౮౩౦ - వ సంవత్సరమున 

3 లుని రాణ మారంభమగుడు సంయు క్షరాజ్యమలయభివృద్ధి ( ఆతెక్ ఫ త్ 

ముగం గాదొడలౌను, ౧౮౩౬ - 3 ౭ లందు అర్క-న్సస్, మిషిగన్ 

. రాజ్యములు రెండు సంయోజనమందు. జేరినవి, టెక్సాస్ రాజ్యము 
గైకొనుసందర్భమున మెక్సికోతో యుద్ధ మారంభము కాంగా నం 

దమెరికన్ నేనలు మెక్సికోను, కాలిఫోర్సి యాను. జయించి ఆ శక్ మిం 

చెను, అనంతరము ౧౮౮౮-వ wel a గ్యడలూవ్ హిచాల్లో 

యొద్ద జరగిన సంధి ననుస రించి ప శృ్కుస్తుతే పు కాలిఫోర్నియా, ఉటాప్: 

న్య్యూమెక్సికో. రాజ్యములు గల దేశ క 

'నమెరికాకు దొరశిను, కాలాంతరమున నివి యన్నియు, సంయోజన 

మందే . శల సెను, ఈయ్మాక్కమించుకా న్నభూమికై 'సంయోజన 



రెళ౦ 

పృభుత్వము వారు ౧౦3౦౦,౦౦౦లగాలర్గ ను మెక్సికో, పృభుత్వమున 

కొసంగిరి. ఈపృ్కకారము ౧౮౬౦ -వ సంవత్సరము సమోపిందు 

వజకు చేశ మంతయు మహోన్నతదళశ నందుచుంబోయొను, .స్రీము 

ఇంజనులు, సీ మునౌకలు మ్మాతే మొ. కాక ఈకాలమున దేశోప 

యు క్షములెన ఆవివ్మ_రణము లెన్నియో చెడలుటవలన దేళాఖి 

. వృద్ధి కెంతయో తోడ్సడెను. కాని దేశము నంతటిని నొక్క_పర్యా 

యముగ6 గల్గోలమున ముంచివేయంయగల దాస్యవిమోచన ప్ప 

 సంయు క్ర రాజ్యము ala వచ్చుచుండేను, 

మొట్ట మొదట దాస్యప్ర పథ కావలయు ననువాలే యపరిమితెముగ 

నుండిరి, కాని యొక eps గడచునప్పటికి సమాబా ములు 

శాబుమాు దాస్యవిమో చనపకుమువాలే సంక్య యందుC చెరి 

పోయిరి. ౧౮౯ -వ సంవత్పరమున హోర్చగ్సొ ఫెర్కీ యొద్ద జరగిన 

తిరుగంాటువలన ఈ ప ప్రుశ్నేము మిక్కిలి ప్రాహాన్యమునకు వచ్చెను, 

న్రైసీడెంటు నెన్ను కొ నుతరుణమం దే ఈవివయమున 

వాదవివాదములు ఏ ముహోస్థూగోరముగ జరగియుం జెమ. తుదకు రిప బికకా 

వ్యకి కీ యగ్గస అబృహాం లింకా అధ్యకుం జై డనజఇెంటెవీ దాస్య ప్ప ప %క్లల 

దక్నిఇకెరోొలీన్యా మిసిసిపీ , ఫోరిడా, అలబమా, జారి య్యా లూయి. 

యానా టెక్సాస్ రాజ్యములవారు తౌ మపజయము నిండినట్లు 

తలపోసి సంయోజనముననుండి విడివడపాగిరి, 

దక్నీణసంయోజన  మనుపేర (Southern Confederation ) 

చేర్చడి జఫర్నకాడెవిస్ అనునతనిని అధ్యతునిగ నెన్నుకొనిరి, 

కలహము లారంభ మైనతరువాత వర్ణినియా ఉత్తర శెరొలరీన్యా, 

పెన్నెస్సీ, అర్క_కసస్ రాజ్యములు దక్షీణులతో గల సెను, 

ళ్నము 

౧౮౬౦ లో 

వీరు ౧౮౬౧ లే 

సుంక ఫుగ్భహములు(0196020 Houses) ఆయాధా గార ములు 

సంయు _క్షరాజ్యయుల భవనములు, వారివారీరాజ్యములం SER 

డాస్యరాజ్యములవా రా కృమించుకొనిరి. వీరు వేటొంను ప వభుత్వ 

మును సృష్టించి డేవిస్ తథ్యమని ఊ త్తరువుల ప పరీపాల 

నము గావించుకోొన నిశ్చయించిరి, ౧౮౬౧ - వ pare విను 

సన్హుర్ దుర్గమును ముట్టడించి వశపబుచుకొనిరి, అనంతరము నాలుగు 

సంవత్సరములపర్యంతము. ఫనోరమగు పోరాటము జర గాను. చాస్య 

పకమువారు జనరల్ లికి కి,0దను, సంయోజనపతమువారు జనరల్ 

గ్రాంటు క్రిందను పలుచోట్ల బో రాడిరి, కమ క్ళనుముగ 

విమోచనపవ.మువారిశే జయము గలుగుచువచ్చెసు, బ్వరకు దాస్యపవీ. 

యుల కేం దృస్థానమగు రిచ్ మాండ్ ప ట్రణమును దృథము గావించికొని 

నిలిచియున్న జనరల్ లీని జనరల్ గ్రాంటు ఓడించి పట్టుకొనుటతో 

నీయాద్ధము సమా _ప్రమయ్యొను.. యవెద్దమ జరసచుండిన 

దాస్య వి మోవవము యొక్క ఘోనణము పంక పికేషు దీని కంత 

ప్రకారము 

కును ముఖ్యకారకుండగు ఆబ్బ హోం లింకను రెండవపర్యాయ మధ్యమం 
డుగ నెన్నుకొ నయబడేను క. వెంటనే. హత్య గావింపంబటెను. 

క మమున నీయెదురు (కక. ఆమెరికా.అంతఃకలనాము ) కను 

శ్ 

బ్బ 

“చా వ | స్య త్రీకి ఒప్పగిం చులాగున స్థిరప డెను. ౧౮౯౬ న మెక్ కిన్ లే నామక రిపల్లి 

_కన్వ్యక్తి అధ్యకుపదము నం చెను, 

చ మ్రైనులతో పోరాటముక లి గను. 

కాలమంచే | 

అమెరికాసంయు క్షరాజ్యములు 

యథాప్రూర్వము వానికి జూత్రీయాధి కారము లన్నియు. నొసంగంబకినవి:. 

౧౮౬౯ - వ సంవత్సరమున జనరల్ గ్రాంటు అధ్య క.పదమును 

వహించి తౌటుమామై యున్న వ్యవహారము నన్నింటిని "నేక 

భవింప (వేసి. క్రృమమార్దమున( బెట్టుట్నకై చెల Wn ual సలీపి. 

యుండెను, gp వ మార్చియందు జాతీయప్య వస్థలో ౬ జేయ? 

బడినదెద్దుభాటు ననుస రించి జాతీ 

లేసండ చేరాజ్యమం 

మత్త వర్ణ, విద్యల వివమీ.. 

దెనంగాని మనుజాండు పౌరాధికారమును 

_బొందుట కవకాశము కలిగను, కాని నీ గ్రోలకును "తెల్చ వారికిని 

 సమానాధికారము లుండవలయు ననువివయ మిప్పటికిని వివాదా 

_స్పదముగ నేయున్నది. ౧౮౭౧-వ సంవత్సరమున జరగిన వాషీంగ్లకా 

నగరపు - ఒడంబడిక యందు గోటు బ్రిటకాతో ల మూ6డుకలహాీ 

. స్పదములై న వివయము లం పంచాయతీకీర్పు ద్యారా పరిహ్య్ఫతేము 

' లయ్యెను, అలబమా నామకనౌకను గొల్ల గొట్టుటవలన6 గలీగిననష్టమును 
(బ్రిటిమ్వారు కట్టియి చ్చుటనుగూర్చియు, వాంకోవర్ దివులయొద్ద 

బ్రిటీవ్ - అమెరికనులసరిహద్దులనుగూర్చియు, కెనడా దేశపు మత్స్య 

వ్యాపారమునుగహర్చియు నీవివాదములు, వీనియందు మొదటి 

చెండు నమెరికనులపకుమునను మూడవది బ్రిటీమ్వారి కనుకూల ' 

'ముగను తీర్పు గావింపంబడెను, గా ంటుతే త్ర అ తాం భువాత ౧౮౧౭౭ -వ 

. సంవత్సరమున ఆర్. బి, హౌస్ అనునతండు ప్రైసీడెంటుగ వచ్చెను. 

ఇతడు ౧౮౧౭౭ -వ సంవత్సరమున 

రాజ్యములం దంత:ఃకలహముత కువాత 

జీలొండు చా ంత ములకు 

"ఫిడరల్ సేనలను దతశ్నీణ 

నిలిపినవానిని అచటినుండి 

బంపీంచి సం యు_క్ట రాజ్యముల పున 

సంపూర్ణము “గావించెను, పిదప (౧౮౮౦ - వ 

'సంవక్సేరపు ఎన్నిక లలో రిపల్లి కనులు జేమ్సగార్ ఫీల్డ్ అనునతని 

అభా ౪ 

— - 

చెన్స్ఫుకొనిరి, (౧౮౮౮ నందు మరల _ప్రజాపతీమువారు ప్రబ 
లులై గ్రోవర్ క్లైవ్ లాండ్ అనునతని _నధ్యతునిగ "ీర్పణుచు 

' కొనిరి, ౧౮౮౮ యం౦దు బెంజమికా హోరిసక నామక రిపబ్లి ఇకక వ్య కి కి 

అధ్యతు 6 డయ్యెను. ౧౮౯౨ క్లైవ్ లాండ్ మరల య్రైనీడెం టయ్యెను, 

వి దేళములలోని రాజకీయములందు6 (బ్రెవేశేము కలిగిం చుకొనుటకు 

మ నోి సిద్ధాంతము ననుసరించి వెనెజాలా బి బ్రిటీష్ గ్వ్యయ నా దేశముల 

సరినొద్దుల్ చీర్చణుచుకొనుటలో వాదములు “పెరి6గి వి బిటనుతో మరల 

యుద్దమఫంభవించులాగున/ గనుప డెను కాని RE పంచాయ 

ఇతనికాలమున క్యూబా శీలి 

గ్రాంటు అధ్యతుండుగ నున్న కాలమున 
నుండియు క్యూ బాదీవి యందలి స్పెయినువారిపృభుత్వము చాల రీనా 

వస్థయం దుం'డెను, దొరతనమువారు చేయయగడగన దువ్బరిపాలనము 

వలన జనులు. పలుమాటు తిరుగణబడసాగిరీ. సంధు క్రరాజ్య ములకు 

స సమీ పముగ నున్నందున ఇం దచీకు లమెరికనులు నివసించు. చుండిరి... 

క్యూబా నివాసులతో పాటు వారికిని దుష ప చభుత్వమువలన6 గలుగు 

! నిక్కట్లు తప్పవయ్యెను. చాలకాలమూవజకు నిచటి మును 



దొరతనమును జక్క. పెట్టవలయు నని అమెరీకను పృభుత్వమువారు 

ప్రయత్నించిరి కని లాభము లేకపోయెను. అంతే ౧౮౯౮ యందు 

సంయుక్త రాజ్యముల జాతీయ, పృభుత్య్వము పనింబూని కూష్య బాపరివా 

లనమును వదబుకొనవలసీన దని స్పెయినువారికిం 'ెలియయబజుప వా 

రందులకు జవాబుగ నీదేశము పె యూుద్ధఘాోోహమణము కావించిరి. అంత 

సంయు _క్షరాజ్యములనుం డియు యుద్ధ కార్యము లారంభమయ్యెను. ఈ 

కారణమున (బ్రపంచమునం దంతట నెచట నెచట "స్పెయినువా 

రుండిరో యచట చెల్ల నీరెండుజూతులవారికి ని వోరాటములు కలుగ 

సాగినవి. యుద్ధసూగేవణ మెనతోడనే అమెరికన్ దొరతనమువారు 
స్పెయిను కిందనున్న ఫీలి-పి న్ దీవులను ముట్టడం ప వలయు నని హోం 

కాంగునొద్దనున్న తమజలనసే'నొని యగు జార్డ్ డ్యూ యనునతీని కుత్త 

రువుల నంపిరి. తదనుసార మిత్ ( డాపట్టముననుండి బయలువెడలీ నాలు | 

౧ దుదినముల స్వల్పకాలమం దే ఫిలీ్పెన్ దీవులందలీ మానిలానామక 

నగరమును ముట్టడించి తీసికొనెను. ఇదేసమయమున క్యూబాయందలి 
శాంటియోగోయొద్దను, పోర్ట్ రె కోదివియందును తాలు జరగు 

చుండెను, యుద్ధము జరగినచోట నంతయు నమెరికనులే జయమం 

దుచువచ్చిరి. పోర్ట్ రె కోయందును "స్పెయినువారి కపజయము కలిగిన 

తోడసే వీరు న గావించికానుటకు సమ్మతి చిరి, అంత పారిస్ 

పట్టణమున సంధి జర గెను. క నా ననుసరించి క్యూబా, 

పోర్ట్ రెక్క గుఆమ్క్ ఫీలీసకా మొదలగు దీవు లమెరికనులపర 

మయ్యెను. కాని ఫీ లీ ప్పెక్దీవులందు డాక్ ఎమాలో అగ్ని నాల్డ్ 

అనునత (6 డ'మెరికనులం మానిలాపట్టణ మును ముట్టడి ంచి పట్టు కొనుటకు 

a అ జ్యో మ a మీదను దెరుగంబసి యచట చ్ర్రుజా పృభుతేషయును ( Repuslicy 

స్థాపీంచెను, కాని య బేసంవత్చ్ప రాంతమున అమెరికనులు గావించిన 
హ్ ఆక ఆ న ర శ్ర టనమువలన( దమ పృజా ప,భుత్వము స్యక్ళత ము కాలే దని 

నిశ్చయ మగుడు అగ్వినాల్లో పతుమువా రంవటు చనెదురుతిరిగి కలహింప 

సాగిరి. ఫీలిప్పినోలు మంచిటై ర్యసాహసములతోల బోరాడిరి కాని 
సమస్త స్థయుద్ధాప కరణ సంపన్న మగునమెరీకను సేనను జూాలకాలమువజకు 

ము తు అందువలన బహిరంగముగ యుదము నూని 

చాటుమాటుననుండి సమయము దొరశినతోడనే అమెనీకనులపెం బడి 
కొల్ల గొట్టసాగిరి. ఇట్రివిధానము ౧౯౦౨ వజికును సాసచునేయుం డెను. 
అమెరికను లొకగవర్నరు . శేర్పణిచి త్వరలో ద్వీపవాసులకు "| 

సగలయడు నని :చాటించుదు వి ద్రోహుల నడంచుటకు స్వాతంత,్య మొ 

మంచిక ట్టుదెట్టము లను సలీపిరి, సుక టనము ననుసరించి ౧౯౦౭ -వ 

సంవత్సరమున ఫలిప్పినో అ "సెంల్ల్ యొకటి నెలకొల్పంబ డెను, అధ్యతుం | 

డగు టాఫ్ట్ యొక్క కోరికప, కారము ౧౯౦౯-వ సంవత్సరమున | 

కాంగెసువా రాదీవులను సంయుక్త రాజ్య ములందు 6 జేర్చుకొనిరి, 

అనంతరము ౯ అధ్యమండుగ నుండినకాలమున నీదీవులలో 

గవర్నరుజనరలుగ నున్న కామ్రకాఫోర్. బొ అనునత నిని నొలయించి | 

FE ప పృభుత్వమువారు బర కహోరి సక. అనునతని నియోగించిరి, 

ముతో వీచు డేకీయ క్ష్ 

హత్య 'గాఏంచి An కారాగారములందు వై చిరి,. ఏనా రాజ 

ధాని యగు. 

నుండెను. అంత నతికీమ్ర ముగ. అమెరీకా సంయు క్షరాజ్యముల్ఫు 

1 వ్ర శములవా ర పో 
బూర్య మే, అనగా ౧౮౯౮ - వ సంవత్సరమున న్పయినుదొరతనము Wee all. ఫ్రాక్ రష్యాచే లలా న ను గయా 

| కాలమున వ్యాపార ప, పృతిబంధములవివ యమున 

మెునవానిలో నొకటిగ గణింపయుడీనది, 

._ సాగరములను గలుపు పగానూకాలుభ ఇతీనికాలమునసే 

కిళం 

నముజీయు సౌమనస్యముతోడం బరిపాలనము చేయుచు ఫీలిప్పినో 
లను భం కరు లగునట్లు వేయుట కితని కుత్తరువు 

లొసంగంబదీయుం డెను. కమోవకా సంఘములో నెక్రు_వమంది 

ఫీలిప్పినో లుండులాగున విధించి పరిపాలనకార్యాలయ మున 

దమెరీకనులకు మూటుగ స్వదేశీయు లే యెక్కు_వగ నుండులాగున , 

గావింపంబడేెను. ౧౯౧౬ లో6 బేయంబడిన చో న్స్బిల్లుమాలమున 

నీదివుల ప, జలకు మ టకొన్ని యధి కారములు లఖిం చెను, యోగ్యత 

కలి? నేడే ఫీలిప్పినోలకు స్వాతంత్ర, క మొసంగటయే ఈబిల్లు 
యొక్క ముఖ్యవిహయ ము, ఇటీవల, ననగా ౧౯౨౫౨-వ సంవత్సర 

మున ఏడుసం వత్చరముల పరిమితకాలానంతరము. వీరికి, స్వరాజ్య 

మొసంగంబడు నని (చక టింపంబడ్నది, 

సుమారు ౧౯౦౦ల ప్రాంతమున చీనా దేశమున బాక్సర్ 

కోలహా ముప్ప తి లను. ఈ బాక్సర్ లనువారు ఏనా దేశీయులు - జాతీయ 

వాదులు. వ్యా యామాది శారీరక పరి క న ములను సలుపుచు స్వదేశీయును 

ఉన్న తేసి సితికి. చేవలయు నని పాటుపడుచుండిరి. తమ బేశముయొక్క్ల 

పత నాక, క,మించికొని యున్న విదేశీయుల నందజను దణుమ( 

గొట్టి హు తనను. తప్పింపవలయా నను అభిప్రాయ 

స్పవులను, యూారోపియనులను క్రొ ందబఅను 

పెకింగ్ పట్టణమున గొప్పవధ జరుగుటకు సిద్ధముగ 

చాక్సరుల wens పట్టుకొని తమతమ కె దీల నందబను విపిం చికి, 

| బాక్సరుల న న వీనాచేశమును విజేతలందటు నా శో కాను 

. వళెం బంచికొనిరుందురు కాని సం యా క్రరాజ్యము లే యట్టి విధాన 

మును మాన్చిం చెను, 

మెనఖర్పులకై 33 30,00,000 ల డాలర్ల ను మా త్ర ము దీసికొని 

మ్, త మండలివారు బాక్నరులను ము కోలం గావించిరి. గాన ద (దృవ్యమును 

విచేతలసవారు పంచికొనసంయా _కరాజ్యములకు ౨ర౦,0౦0,000లు 

' దొర కెను, ఈ వెం త్రముననుండియు కోరి పదిలకుల డాలర్ల ను అమెరి 

పరియొక్క్ట సలహా ననుసరించి యుద్ధమునిమి త్త 

కనులు -ఏనావారి కిచ్చి వారీ కృతజ్ఞ తకం చాత్రు, లెరి. 

మెక్ కసే ఒజకఘాతుకునిచే మృతు(డు కాగా నతనిస్టానమును 

' థయోడోర్ రూజ్ బెల్ల్ ( ఉపాధ్యమండు) కై కొ నెను, ఇతని పాలన 
ముఖ్యముగ ట్ర ట్ స స్తు 

(Trusts ) లని పిలువబడు మహోకూటముల నిమి త్తీము కొన్ని per 

' మములు కల్పింప(బడేను, ఇందువలన వ్యాపారులకు నితనికిని గల 

.పహొము 'లేర్చు డెను కాని వెంత్తీముమో(6ద నితని పరిపాలన మత్యు త్తమ 

అటాంటిక్ , పసీవీక్ మహో 
ఆగి 

తవ ఆవ 



రె ర అమెరికా సంయు. క్షరాజ్యములు 

_ మజేయు నితనికాలమున అమెరికకాకాం గ్ర సునకు తమ పతి 

నిధిని బంపుట కధికారము అలాస్కా దేశవా సులకు లఫిం చినది, sa 

పర్యంతము విదేశీయులకు _పౌరాధికారము జకొ్కాక్క_ రాజ్యమునం 

వభెకొ్కా-క[గావిధానమున దొరకచుండెడిది. అవధాన మిపు . డన్ని 

రాజ్యములందు నొకటిగ( జేయ(బడెను, ఇతనితరువాత నధ్యకు (దైన 
టాప్స్ అనునతే ని కాలమునందు Cage) ( Manufacturers 9 

నంతేరము. హ్యారీ ియందు నిలుపంబడిన అ మెరీకను నేన. లచ్చాట 

నుండి వేటొక్పప, ధేశమునకు మార్చంబడీనవి. చి నెజాలా దేశముతో (ల 

వాదవివాదములు పరిహష్క్చృత ము లయ్యెను. తరువాత మరల నితండును, 

రూజావెల్డు; లాఫోల్లె పె అనువారును అధ్యక్ష పదవికి (ట్రయత్నించి 

యుండిరి. ఈముస్టరవిడె ప (సృయత్నముల మూలమున వీరిలో నొకరును 

గెలుపాంద ₹రి, అపుడు డిమోక్రాట్వ్య కి కి యగు వుడ్రో క .నిల్బకా 

స్రెసీడెంటుపదము నంచెను, ఇత (డు విదేశములతో శన్ముడు సంబం 

ధముల. ౫లాగంజేసిక్రొ నుచుం "డెడివాండు, ౧౯౧౩ న సంయు _క్షరాజ్య 

ములు చీనాదేశముయొక సుజా ప్రభుత్వము. నంగీకరించినవి. 

౧౯౧ర-వ 'స సంవత్సరమున జర నీయుద్ధ మారంభ మయ్యెను. మొట్ట 

మొదట యూరో పునందలి యుద్ధములతీో స సంబంధము కలుగంజేని ఫాన్ 

రా దని సందు కర"జ్యములు. శాటస స్ట ట్రమును వహించియే యుండెను 

కాని మి తృమండలీవారి కవసరములగు పదార్థముల నంపియు, కావ 

లసినంత చువ్యము నొసంగియు సాయము వేయుచునే యుండెను' 

ఇది కనిపట్టియే కాబోలు జర్ర నీయ నూరకుండదయ్యెను, ఆకారణ 

మున FO యూద్ధమునందుం శృైవేశింపవలసీ వచ్చెను: 

౧౯౧౭ =వ సంవత్సరమున జర నీతో యుద్ధ ఘూగోహ ణము కావింప? 

బడినది. అమెరికా చేరిన కౌలందికాలమునశ ఇ(క నెక్కు_వ నష్టమును 
బొందుటకం టు సంధి చేసి కొనుటయే మే లని జర నీ యభి ప్రా హ్ తనకీ 

యటు లే కావించెను, అనంతర మేదో యొకవిధమున (బటీమ్వారి 

యిచ్చానుసారము_ సంధి జరగిసది కాని అమెరికా-అధ్యకుడు విల్చ్పక 

హు త్ర ము గాదు. విజేతలగు మిత (తీమండలివారు ముఖ్య 

టీన్ ్రెంచిజాతులం కతు త్రువుల తక దేశము. లన్నిం 

న్ "Es “చః సికొని సాధ్య ' ati వారి యైక్యమును 

ఛిన్న ఫిన్నము గావించి నూతి నరాజ్య ములను నెలకొల్పిరి. ఈ ప ప్రకార 

మేర్పడిన ౯ నూతనగాజ్యముల స్వాతం త్ర, బిమును: న మ 

లనుస్థాపింకు మను పేరుతో మిత్రమండలి వాఠు చేయ గడ(గిన కార్యము 
లను ఆటంకప టే చియుండ లేదు. అనంతరము రీపబ్లికకావ్య క్రి హోర్టింజ్ 

యె అధ్యతుంం డ్ సను... కాని యత డు వెంటనే మరణింప. నుపాధ్యతృు జ యుశ్వాహక క కి , విద్య = ఈమూండు నని చెప వచ్చును, ఇందులో 
ఎ డగు: ME యాఫడమును య చ కొనెను, ; - ఇత €; డధ్యమండుగ నీవై. లేక పోయినను తక్కిన రెండును వ్యర్థము లయ్యెడివి, దేశమందలి. జ నుండిన శెండుప పర్యాయములంూడ వార్డీ ంజియొక్క_ ఆర్థిక నీతి-నే యవ 
7 “లంబం చెను, gree క్ల్చిం కల, ఆదాయపు , పన్ను 

లన్ని యు మరల. దగ్గింప(బడినవి,  ఈకాలమున ప్రాముఖ్యము 

వహించినవివ యములలోే "కటి మద్యపాన నిరూలనము. ౧౯౨౨-వ 

మేమాసమున దీని వ్యాపారమును తగ్గి ంచుటశై మరల నొకచట్టము 

._కావింప(బడినది, 

“ ల౯౨౬-వ సంవత్చరమున బినీ వలో సమా వేశమెన సృపం 

చాంతర్ జాతీయ ప, తినిధు లమెగికా కోరిన కొన్ని పరతులకు సమతింప 
ఊేలునకె కొం. త్తీచట్ర మొకటి కాబింపయణు'డెను. స్పెయిను. యష్ నందున నీదేశము ప్రపంచాంతన్టాతీయసం ఘము ( Inter national 

League )నందు( (బవేశింప సమతింపదయ్యె ను, కూలిడ్డి తరువాత. 

హూవర్ _ హెరృర్ష సి. అధ్యతుం డయ్యొను, ఇతని కాలమున కస్ 

క నుకూలమెన బిల్లు స్థ ంపయుడెను 

ఈ కాలమున సే పంచళాంతి కని జరగిన ముఖ్య వివ యము 

. లలో కెల్లాగు - ని బియాండ్ సంధి ఒకటి. (౧౯౨౭ _ వ సంవత్సర 

మున ఖుంచి విదేశాంగమంత్రి అరి సైడ్ బియాండు వివాదాస్ప లీ 

దములైన సంగతులను శాంతివిధానముల ద్యారా తీర్చు కొ నవలయు'నే 

కాని యుద్ధముద్య్వా రా కూడ దని శూన్చు; సంయుక్త రాజ్య 

“ములు సంధిచేసి కొ నవలసినదిగ6 గోలెను అందులకు అమెరీకా స్రేటు 

శెకృటరీ ఫ్రా ఫంక్ బిల్లీ లంగ్ న కెల్తాగు ఇట్టస ంధికి ఇతరజాతులను గూడ 

| చేరొదీయపలి నని (పృతిపాదనము గావిం చెను, తకృలీతముగ నొ 

ముజు సటి సంవత్సరమున ౧౫ జాతులవారు పారిసునగరమున సమావేశ 

మయి రోసంధిని గావించుకొనిరి, హూావరుకాలమున క ఎ్రసావ్యాపొ 

రఫు సుంకములసండర్భమునను అభివృద్దికర ములనస మార్చు ల నేకములు 

: జర గెను, 

ఇతని యనంతరము సె సిడెంటుపదము నధిఫ్టించి (పృస్తుతము ఆ 
యి 
(Jo 

_అమెరికాసంయుక్రరాజ్యములను నడపుచున్నది యాజుజెలు, ఇతండు 
కనా కా jes పోంగొట్టి, నిరుద్యోగ సమస్యను పొజందోలుట 
కత్యంతతీ వ, వప (మ) యత్నములను 'సలుపుచున్నట్లు వార్తలవలన6 చెలియా 

చున్నది. ఇతని పదతులు సృపంచమునం దంతటను కలవరము పుట్టించి 

నను స్వదేళశమునకు కొంతవజికు మేలు చేకూర్చిన క్లే కోనుపడుచున్న ది, 
ఇంత వజుకు నిరసింప(ంబడిన సోవియటు రష్యాతో సంధి గావించియు,. 

ఫ్లీ ప్పెనుద్వీప ములకు స్వాతంత్ర, రి మొసగియు రూజాూవెల్టు మహో 

త్క్చృేష్ట్ర కార్యములం గావిం చెను, కాని పదేండ్ల ల రద బోయిన రేగు 

, డును మరల న్యాయ 'సమ్తతే ము చేయుట విషాదకరము.. 
స్వీకరింపవలసీ. వచ్చెను, సంయు' _క్షరాజ్యుము లీపంపిణీయందు భగము 

గై కొనకపోయినప టికిని ప పంచమం దంతటను శాంతి, నా యము న 5 ముల నభివృద్ధి Fn కాని ౨౦-వ శతొద్దియం దిచటం 
గలిగిన యభివృద్ధి సమ స పృపంచమునకు 'నాళ్చర్యము కలుగంకేశాను. 
ఇందులకు బృధానకారణయ రత్నగర్భ. యగుభూమ్క్మ తదీయ స 

స్వాతంత్ర, త్ర త్రము దొరకినది మొదలుకొని ఈ 'చేశము సకల విధ 

పతి బాలుండు, _చాలీకయునువిద్యనభ్యసించుటకు నీలగులాపన అగణి 

కములు bison aad ow bs క్యా లేని : 



అమెరి 

రామ మే లేదు. తుదకు నాలుగైదు గృహము లుండినను జాలును; 

అచట నొక పొశశాల యుండును, ఈవిద్యా భివృద్ధి యగునదంతయు 

శేవలము దొరతనమువారి సాయమువలనసే కాదు; ఆండ్రూ కార్నెజ్సీ 

బాకొ, ది రాక్ ఇఖల్లర్ లో నగ కోటీశ్వరులు కోటకొలంది ధనమును 

విద్యావ్యాపనమున కొొసంగియుండిరి, 

శీఘ్ర ముగన్వు సుకరముగను, స్థిర ముగను విద్య వ్యాసించులాగున చేయ 
వచ్చునో వాని నన్నిటిని విచారించి వారు గనిపట్టిన విషయముల 

నన్నింటిని వెలువటిచియుండిరి. చేలకిె ల(దెగ పుస్తకాలయములు 

స్టాపింపంబడినవి, ఆయాలయములనుండె గ్రంథములు పెద్దవారికికాదు? 

చాలురకుగూడ నొసంగి వారియందు. ఏస్రేముగ విద్య సపింఫాందు 

లాగున వేయంబడినది. వీనికి సహాయకములుగ లకులకొల(ది వారా 

పతి, కలు వెలువడుచం౦డును, కార్తి కులవిహయమున వారికి హీత ముగు 

మంచి కట్టుదిట్టములం కలవు, కొన్ని రాజ్యములం దు ౧౪ ఏండ్లకు 

తక్కు_వయగు వయ సుకల బిడ్డలను కూలీపనులందు వినియోగింపరా దని 

నియమము లున్న వి, బిడ్డల పర్మి శృ మమువలన దయారగు 
లను విబేశముల కెగుమతి చేయలహాడ దని యు త్తరువులు కలవు, 

(స్రీలకు ప్ర పృతిదినమును ౧౦ గంటల శకెక్కు_వ పని నియ్యరా దని 
కొన్ని రాజ్యములందును; ఎనిమిదిగంటల కెక్కు_వకాశదని మటకొన్ని 

రాజ్యములందును చట్టము స్మ క ఇట్టిసర్వజనోపకారులై న విధాన 
ముల 'సలుపఫునది “కేవలము ప్రృభుత్వమె కాదు; ధ నాఢ్యులగు వ్రజ 

లును ఇందులకు. జేయూంత నొసంగు చుందురు, “ర స్పెల్ నే నేన్ 

 హఘౌండేసకా ) (Russell sage foundition ) అను గొప్ప సంఘ 

మొకటి ఏర్పడి డేశమందలీ దారీ దృరిమున్కు మౌర్ధ్యమును చాజందో. 

లుటకోం  గంకొలము కట్టుకొని యున్న ది. అంక ద్దాతీయశాంతిస్థాహ 

నార్గము కార్నె జీదానమువలన  మటిీయొకసంస స్ట యేర్చ'డెను.. సమ_స్ట 

ప పంచారోగ్యమునక్రపన్యు వై ద్యసం బంధిగ వేహణమునకును రాక్ 

"ఖలర్ మటీ ఇరువదిలకు లణాలర్ల నొసంగియుం డెను, స్వే భద్రాణి 

పశ్యంతు, సర్వే సంతు నిరామయాః * అను వాక్యమును కార్యము 

( 

లోనికి. దెచ్చిన దీజాతియే యశసటవలన నిఫ్రు డన్నివిధముల నిది. 

(ప్రపంచమున మహాోన్నతస్టాన నుందియున్నది 

అమెదీకా సారస్వతము. అమెరీకా క బీ చరీ 

“త్రము తల్లి కదుటినుండి విడదీసి తీసికొనివచ్చి 

నాంబిన భాసా, సంస్కృతులు క క మముగాను, జ చందు 

వేర్చాటును దెలుపుచరి త్ర త, మే. మొదట నీసారస్వత మాంగ సారస్వత 

నృకు శాఖగా. నారంభమయి మొదట నొక్కచోట “పెరిగిన శెండు. 

"తెగల యింగ్లీ షువారును ఒకరి కొకరు దూర మయి శేబునేటు పరిస్థి 

-తులయందు వేలువే అనుభవములను బొందుచు రాయగా సతియందుసు, | 

వివయమునందును క శమముగా మార్చు. చెంది తుద. కింగ్లాండు సం 

సతికి క కడు భిన్నమయిన సంస్కృతికి నిర్వచనమగా వికాస సము 

ఈ ధనసా హోయ్యమునకు య 

దోడుగ, విద్యావంతు లసేకులు ఏ యుపాయముల సవలంబించినచో . 

పదారము. 
యు 

యసమ్మప్ర, దేశము, ఇందు నాకాక, న యస్థా నమలును, ఉరవడి రో 

తము వహించిరి. 

కేరి 

చెందినది. ఒజకతరమువజకు నీవాజ్య యరచయిత లహెదికాదుందు 

“నివాస మేర్చణుచుకొనిన యింగ్లీ మువాశే, 

మొట్ట మొదటి నూట యేంబదియేండ్లలోను అమెరికాయం. దధి 
నివేశముల చేర్పటుచుకిొన్న వా రీంగ్లీ మవాజ యము త్రోవచే యనుస | | ౧౧ — 3 \ 

రించి (గుం థములను ర చియించుచువచ్చిరి. ఇవాల నిటీవలనే అమెరికా 

౦థకర్త లింగ్లీ షు గ ంభకారుల ననుసరించుట , యనుకరించుట 

మాని స్వతంత్ర యుగ తమ్మ తోవలను దో మేర్పటుచుకొొని తము 

దాము వ్య క్రకరించుకొనంజొచ్చిరి, ౧౮౦౦ ల వజకు కూడ అమె 

రికా _గృంథక ర్రల కింగ్లీ పుసారస్వతేముమింది వ్యా మోహము పోలేదు; 

అవే తెన్నులు అవే రీతులు అవే సం ప్ర, దాయములును “ఆమెరికా 

సారస్వతమున మూ రులు కట్టుకొని నిలీచినవి. అధినివేశములయందలి 

పరిస్టితులనుబట్టి, ఆనుభవములను బటి అమెరికాసార స్వతమున నించుక 

"భేదము కన్పట్టుచువచ్చినను _ప్రృధావముగ నది ఇంగ్లీ పువాబ్మయము. 

నకు చేరిక యయిన వతిసృష్టిగ రూపొందినది. ఇందుగూడ లండను 
జ nD om నందు శ్రేకె త్రి వర్గిల్లుచు వచ్చిన సాహిశ్యాతివాదరీతిి సంపృదాయ. 

ముల పొంత(బోవక అది వాని నించుక దువ్వి చదునుచేసి పెంచుచు 

వచ్చినది. 

అ మెరీకాయందలి యా త్తరభాగము సారవంతేము కాని 

యెక్క 
వగా( న యేళును, నదులును జాల a ఇంచుక దక్నీణమునకు 6 

బోయినయెడల విశాలము. లయ్యి యొం ద్రుమట్టితోం గూడిన . మైదాన 

ములతో దేశము వెడలు పగును, ఈ ప్రవేశము వ్యవసాయమున కను. 
కూల మయినది. పాగాకు వరి, “ [గ శ్రీ యిందలి ప పృథానమయిన 

అనేకములుగ నున్న నాకా శ్ర యస్థానములనఏనను, ఏళ్ల 

వలనను ఈ త్తర భాగను వాణిజ్యవ్యాపారమునకును, నౌకాయానసాహా 

సికతకును పేరున కెక్క_6గా దక్షిణఫభెగము బానిసవృత్తి నాధారము 

పంటలు, 

చేసికొని మొక్క మోటిక పండించి చేయు జీవనవిధానమున కనుకూ 

లించినది, సంఘమున పరపతి గల ప్రృముఖు లందటు నెల్ల చోటుల 

సామంతులుగ నే యుండిరి, వీరికి బోస్ట క్క ఫీలడల్భియాలయందలి 

వణిక్సిఖామణులును, న్యూయార్కు వర్డ్ నియాలయందలి భూ స్వాము 

లును ఎంత చెప్పిన నంత, అందువలన భూవసతియు, ధనాథ్యత యు 

సంభుమును పాలించుచువచ్చెను, ప్రజాసశ్తాక భావము బొల నిటీవల 
మొలకెత్తి సెరింగినది. ఫ్రై ంచివిప్ల వముగా(టికిం గాని దీని కుద్ధ్భృత 

మయినళ క్తి క రాలేదు, అప్పటినుండి యిది సంఘమును, ' జాతీయ ప (పృభు 

త్వమును ప్ర, ప జాసత్తాకభావపరము కోవించినది. ఇది కారణమున నీ 

చ్రజాసత్తాకోద్యమమునకు పరపతిగల ప శోముఖు లెల్ల రును పరము భ్ త్తు 

ఈకార ణమున ప అపవాస్యోక్మ కసార స్వత యు 

మిగుల గాటయినది చాల వెలువడినది. 

"అమెరికా సారస్వతమున క్రీ కీ, క. ౧౬౦౭ మొదలు ౧౭౬౫ 

వజికు నొకరీతిగ , ప్రాథమికయుగ మని ఇెప్పవచ్చును. ఈకాలమున 



తాలి ఫీలడల్ ఫీయా బోస్ట స్ట్రనుకం మెను 
స సొహిత్యములకు ప్ర ప,ధానపీఠ మసచుంెను ఇచ్చట క్క గృంథ 

వేరర 

వెలువడిన సారస్వతీము నిజమునకు ఇంగ్నీ షుసారస్వత మునందలి యొక 

భాగముగనే గృహొంపవచ్చును, 

- య ణ్ గ న్యూూ-ఇంగ్ల ౦డునందు తక్క మిగిలిన (ప, దేశేములందు (గృంభ 

రచన అరుదుగ నుం డెడిదె, ఉత్పత్తి తి యయిన గ్రంథములు ను చాల 

తక్కవ, వర్టీ నియాయందు బేశశో ధన్య టేశవర్షనములకు సంబంధించిన 

గ్రంథములు, సా సాగరిక యా క్రౌచర్ని తృము లు మొదలయినవి పుట్టినవి, 
ఆ కం జ శీ వ య్. పదు నెనిమిదవళ తౌ బ్రివజికు వర్జీ నియాయందలి పరిస్టితులు | గృంథోత్స త్తి 

కంత యనుకూలముగ నుండవయ్యను. ఆంతటినుండి (గ్రంథములు 

ఇవాల వచ్చినవి, 

ఒకొక్క. వలస మనోరంజకమయినది కాని, శొముఖ్యము 

గడించినది కాని యయినవనెంటసే దొనికి సంబంధించిన వర్లనగ,౦థ 

ములున్వు వృత్రాంతములును బమయిలుదేణుచు వచ్చినవి, సము ద్ర, తీర 

శ, దేశములందు గృ గ,ంఢరదన చాల నెగుడుదిగుడుగ నుండెను కాని 

ర్రచూభివృద్ధినొందుచు ప్రాముఖ్యము కాలా కాం సహజముగ 

నెక్కు._వగ నుండెను. 

ముదటినుండియు వర్గీ నియాయందుకం మె ha ఇంగ్భ ండునందు 

గృంఢథరచనమునకును గృ, ంధము ద్రణమునకును పరిస్థితు 'లెన్కు_వ యను 
అమ నుంటేను, వ్య్యూగిటనులు చిన్న చిన్న _(గ్రామములయందు గర 

నివాసము 'లేర్పబుచుకిెనిరి, చుతి గ్రామమును మ తాచార్యునినాయక 

త్రషమున చక్క_నికట్టులాటులతో నొప్పుచుండేను. ఈ మతెచార్య 

లా సి నికవాద ప్రతి వాదములను, ఆ స్తేకగ గ్రృంథరచనను వ్లోత్సహ్ం 

చుచు వచ్చిరి. ఈరీతిని న్యూ- శన. ఆ స్పికమత వాబ్బ యము 

కాల బయలునెడలినది, ఆ స్టీకవాదమునకు సంబంధించిన 

కూడ మొలక'లె శ్రీనవి, _ కోగర్ విలియమ్బు ఈ కాలపు ఆ స్టికవాదు 
లలో పృముఖత న్న వాడు, ఇత నియభి ప్రా పాయము లప్ఫటి ప్ర ప,భువు 

లకు సరిపడక యతనిని జేశబహిహ్క్భ్భతుని “గావించిరి. అందువలన. 

'నితండు మస్స సుషెట్స్ అఖాతముననుండి చెకలీపోయి రోడ్ దీవి కరిగి 

యచట అ మెరికా- “యందలి మెట్ట మొదటి ప్రృజాసత్తాక 

మును సాపించెను. _ ఇతే(డు 

'సమస్థ్రి రాజ్య 

'ప్రజాసత్తాకత త్త ఇమును _విప్రలముగ 

వ్యాఖ్యానముచేసి విశదీకరించుటవలన ఆకాలపు రాజకీయ ఫావకులలో 

పృముఖుండుగ పరిగణింపణబడుచున్నా (డు, ఈ కాలమున పద్యకవులు 

కడం గొందటు విలసిల్లి రి, వారిలో మెశేల్విగ్టల్భొ వర్రు ప్రథమ. 

గణ్యుండు, న్య్యూ-ఇంగ్గ 'రడునందలీ ఆ స్టికవాద గ గ్రంథకర్త రలలో జోనా 

థల; ఎడ్వర్ డృ సౌమ్యుయల్ సెల Res డా మ అనువాదు 

Nasa ండు మళాచార్యుల యుప పన్యాఫములకప చెనియొగ్గి 

ములు ము దె తము ౮ లగుచుం డెను, నాటకరంగ లను, ప పతి శ్రీకలను ప్ర 

పత్రికలు 

రికనుల జీవితమున మార్పు లనేకములు కలిగినవి. 

సం స్క్రతి 

Wy వ న్ 

అ మెరికాసారస్వత మునకు ౧౭౬౫ మొదలు ౧౮౦౦ల వజుకును 

ద్వితీయదశ యనవచ్చును. ఇది య మెరి కాహృదయము “"పక్క్క్ల విధ 

ములయిన రా జకీయసమస్యలతో దటతట( గ్ ట్రక్" నుచుండినకాలము. 

అ మెరీకాయంతఃకలహము, సంఘాత రాజ్య పృతిస్థాపన్న పృయత్న ము, 
చై ంచివిప్ల వసంజనితీ నూతన భావములు అను నివి యమెరికనులను 

గలవర సెట్టుబవలన అమెరికాయం దొక నూతనజాతి తయా రగు 

చుండనకాల మది. ఈోకాలమున నుత్స త్తియయిన సారస్వత ము రాజ 

కీయముల కనుబ"ధిగ వర్తి ల్లుబ సహజము, రాజకీయ సంబంధము గల 

కర పత్రములు, (గృంథములు అచీకము లీకాలమునC బుట్టినవి. ఈరాజ 

కీయ సారస్వత నిర్గాత లలా సామ్యుయొల్ ఆడమ్ము, జాక్ డికికొసక్కా 

జో సెఫ్ గాల్లూవే, టామ్ పెయికలు గుముఖులు. విరి రచనలు కార 

ణఇముగ దేశము యుద్ధాన్ని కండమున నుణికినది. వీరిలో *పెయిక్ కలము 

కడు శ క్లిమంత మయినది, (వ, జాహృనయమునకు హత్తునట్లు స్వాతం 

(త్ర, శ్రమువలని లాభములనుగూర్చి తెలిపినవా. డిత(డు, * మానవుని 

హక్కులు * అనునది ఆకాలమున _పృజాహృదయమున కుర్షీపనమును 
కలిగించిన గొప్ప (గృంథము. “పని పేర్కొనినవారు కాక రాజకీయ 
నాయకులు జాక'అడమ్ను, అ లెగ్లాండరు హావిల్ టక, థామస్ జఫ 

hells bus రుండరి, 

అమెరికా యువజనసంఘ్లు మారీతిని రాజకీయ స్వాళం శ త § 

మును ను సంపాడించి, అపరీక్షీ తనూ త,ములమి6ద నొక సృభుత్వము 

Biss కాల మగుటవలన అపుడు సభ్య సారస్వతము 

(సృజా తేమలాభముల కణ(కువగ నుండుట్క సహజము, ఈకార ణమున 

కపత్వ, వ్యాసములు పదు నెనిమిదవశ తాబ్లి కడపటిదళలం దచ్చటచ్చట 

సపెఠరు(గుచు వచ్చినవి. ౧౭౮౦, ౧౩౪౦ లలో హోల్టుపోర్లు, కాక్ 

లందు యువజనులు కొందటు సమకాలికాంగ్ల సారస్వత hed కీని 
త్రై ంచిరి. వీరిలో గ్రహింప (బ్రయత్నిం చిర. విరిలోం గొందణటు వ్రజాసత్తాకవ్యతి 

శీకవాదులు.  ఈకారణమున నీకాలమున అపహాస్య ( Satirical ) 

సారస్వత ముకూడ తగినంత బయలు టేజీనది. దీనితోపాటు నాటక 

వాబ యమును ర్రోమ్మకృమముగ 'మొల"కె త్తి వరి 5 నది, 

౧౮౧౨-వ అమెరికాయః ద్దము హూ ర్రియెననా(టనుండి అమే 

ప చ్రుతివిషయమునను 

పరీవ ర్రనము సంభవించినకోల మిది, సంస్కరణోద్భోమములు, దాస్య 

ప్రథానిర్షూలన ప్ర యత్న ములు పారి, శా మిక తొరంభముాల్కు స, జాసత్వ 

కప పృభుత్వభావవికాసము, యుద్ధములు ఇవి యన్నియు చినుకటి 

ప్రాదీనభొవములతో నిండి కొయ్యవాణిన అ'నురికాహృదయ మునకు 
పదును పోసి మార్చి దానిని నూతనభవతేరంగితేము. _ కావించినవి, 

నా6ంటనుండి అమెరికాసారస్వతమునకు కొ కా త్త రి కొ త త్త వికాసము, 

ర్రొ_క్రజీవము వచ్చి యది వివిధవిధములగు కా జా తొక్కి. 
పేరు ప్రతిష్టలు గడెంచుకొన్నది, అందువలన పందోొమ్తిదవ క్షతాబి 



ప్రపంచ వాజ్మయ మునణహాడ సానము గడ్డీ డీించుకొన్నది, అమెరి కా 

సారస్వత మున నీపందొమివవ, యిరువదవ శ తొబ్దులందు “పక్రుురు 

ప,తిభాళాలు లుదయించ్మి వేజువేటు శాక్లిలందు (కొత్తే కొత్త రకు 

లను, క్రొ త్ కొ క్రొ త్ర సంప దాయములను వెలయించి తమ వాజ్మయ 

సాభాన్యమును సెంపొందెంచినారు, వాషింగ్ధక్ ఇర్వింగ్ , జేమ్స్ 

'ఫనిమోర్ కూపర్, ఎడ్డర్ అల్లక పో హె నీ డేవిడ్ ధోరో, జాక్ 

గ్రీక్లీఫ్ హ్వీట్టియర "హెన్రీ వాడ్స్వర్త్స్ లాంగ్ ఫెల్లో, నెఖేని 
యల్ వాథారక్కా రాల్ ఎ వాళ్లో ఎమర్నక, జేమ్స్ ర సెల్ లొవెల్, 

ఆలీవర్ వెండెల్ హోమ్చు, ఎమిలీ డి కికొసక్కా వాల్డ్ హిట్మక్రా 

హూ ర ౯ సుల్వీల్లీ _--- ఈ మొదలగువా రందటును పందొమ్లిదవ స్థా 

వెలి పి న న. న స ge: అమెరికా (గృంభక ర్తలు, 

౧౮౯౦ మొదలు ౧౯౦౦ల వబకును ౫ ,౦థశరచన తీవృ 
లో 

సాగినది, చిన్న కథ కళావివగ్ధత యం దుచ్చదశ నొంది" ల 

కవిత పదిమితీముగ వరి లీన ఫ్ర చారీ అ కక థో సంప దాయక కు 
ధయ ww | 

కొని వరీ భలీనది, 
డా ap) 

౧౯౦౦ మొదలు ౧౯౨౫ వబకు ఆమె కొ సార స్వత మింకను 

కొ త్రిమార్చులను జెందుదు వర్ధిల్లు చున్నది. ఈకాలమున పృసంచము 

నందలి యేయికర భాగములంనుకం కును ఆమెంికాసంయు దక్ష రాజ్యము 

లంగు అ క ని రాణ మునను, విద్యయ౦ందును, సాం ఘీకపరి ణామమునను, 

న జు ఈ సార స్వతమునం దును, కళలందును గూడ గొప్ప 

మార్చు సంభవించినది, వ్యావసాయిక జేశము పారీ శ్రామిక దేళయుగ 

మార్పు చెందినది, దీనితో జేశమున నొక కొత్తే ధనిక ప్ర ప్రజాసత్తౌకము 

వికసీంచినది. జాతీయ భావము పునకుద్ధ్యత మయినది. చతరయేల. కది 

చిన మూండుదశలందును మార్చుక లిగె "యొక నూళతేనసాంఘీక్ళ్క నె త్రిక 

wl విజ్జానసం ప్ర డాయ ములు రూపొందినవి. ఒ క క్రాత్తీయుగ 

మారంభ మయినది, 

౧౯౧౦ లో అమెరికా దేశీయుల సారస్వతొభిరుచిలో మార్చు 

కలిగినది. ఈమార్పు కలుగుపకు బెర్నార్డ్ పాగ ౦నములును, రషియా 

దేశపు నవలారచయికల ఇ బ్బెక్గ,౦థములును 

కారణములు, ఈరీతిని ఇరువదవశ తా బ్దియం దమెరి కాసార'స్యత ము 

నకు నొక కొ, త్త ప్రోత్సాహశక్రుల నొసంగినది యూరోఫు, 

గ ౦ధము ప్? లును 

సారస్యతమునం దే కాక యితరవిషయ ములందును నిట్ పోత్సా 

హము కలిగినది. దృవ్య మొకళ క్రి కార్తిక లొకతరగతిగ, పృజా 

సతాక మొక యయార్ధిక వివుయముగ ( Economic Factor) అమెరి 

కనులు గ వాంచిరీ, ఈ ఫావములను వ్యాపింపంజేసిన వారు రూజు చెల్లు, 

వాలు ఈభావములతో పొటు అ మెరీకను హృదయము ను చేజ 

నము నొందించిన గృంభక ర్హలు మజీకొందజు కలరు, వారిలో ఆధు 
. నికప్ప ప, పంచమము సంకీర్లమయిన దని, యందు 'ఆ' ఫురుషులస్టితి తమ 

చుట్టుప ప్రక్కలనుండు పరిస్థితులను బట్టీ నిరీ త మగు నని నిర్వచించిన 

పచ జి. వెల్ళు, జాక్: భాల్బకర్డీలు ప్రానలు, ఈ నూకతనభావ 

శర. 

ర్భనకు, చర్చకు డేయబడినడి, 

కిక 

పరంపరలకారణమున అ మెరీ కావిశ్వవిద్యాలయములనుం డో [౮౯౦లో 

సృ స్తిచెప్పయణడకిన సాంఘిక వాదము ( Socialism తారుగ విను 

ఈవిధముగా సంఘమునందు6 గలిగిన 

యశాంతి సారస్వత మునగూడ పాతి యందును అశాంతి నేకెత్తినది, 

కార్మికతరగళులవారిమోంద కొక తగ కలిగిన న్ సాని బలా ఆ తర 

త వ్య క్రులయం దును కొంతే శ్రద్ధాసక్తులు కలిగినవి. ఈ 

కారణమున సాధార ఇపరిస్టీతులయం దుండు సామాన్యు66ం సారస్వత 

మున అపృధానపొతృముగం గాక _పృధానపాతృముగ షప, నేశమును 

త SP 

పందొమిదవళ తాబ్ది కడపటిదశలయందు అమెరికా పాఠశాలల 
యందును, కళొళతెాలలయందును పరివ్యా ప్త మగుచుండిన కాయ్రనిద్య 

( Scientific education ) దీనికి నుద్దిప నము కలిగించినటె.  ఈకాల 

మునందలి పారి (శ్రామికాఫీవృద్ధి woe మయిన. ప్రయోగ 

సార్వ! మయిన శా ప్ర్రరిజ్ఞూనము ( Experimental Sl: వలన 

సారస్వతమున వా స్పరికథోరణి (Realistic attitude ౩ యొకటి 

కలిగినది. అందువలన అమెరికనులక్రు నమ, నరక ఆఅ'సద్వెహయము 

లందును శ్ర ద్ద కలుగుట కిచ్చ జనించుచున్నది. 

_ సారస్వత యోగ్యతలండలి మార్చు కవిత్వమునం "చెక్కు. వగ 

పొడకట్టుచున్నా ది, అమెరికాకవిత్వమునందలి ఫునరుజ్జీవ నము ఒకవిధ 
ముగ పరివర్తన మనియే చెప్పనగును, , కొత్తసంపృదాయె ములు, కొత్తే 

శిల్పము కవితషమున నానిర్భవించినవి. సార స్వత మున కకుత్టము చ్రుము 

ఖవాద్మయశాఖిగ పేరుగాంచినది, ఎమీలొవెళ్హ్ ఎడ్లర్ లీ మాస్టర్స్ 
రాబర్ట్స్ ఫాస్ట్, ఎడ్వికఆర్సింగ్భ్రకా రాబికాసక్కా వశేల్ అింజ్బే మొద 

లస గ "గంధక ర్త ర లీనూత నయుగము నకు జెందినవా రెనేకులు కలరు, 

కవిశ్వఘుతో పాటు విమర్శనమును, కథయు కూడ సార-స్వూతరంగమును 

చంకను పృధానముగ నా కృమిం చుకొ నుచున్నవి, 

రహీత మెన న్యాయ బుద్ధితో ఆలోచించి చూచినయెడల పాలీతు లగు 
జనులసంరతణార్థ వే పాలకు లేర్పడి రనియ్ము అటి ్హహాలకులు తమ 

విధ్య క్షధర మును క్రమముగ నిర్వహింపనిచో మా! తొలయించు 

టకు జనులకు హక్కు కల దనియు విశద మగును. ఆదికాలమున 

రాజపద ' మిట్టి యాశయములతో ేర్చడియుండినప్పుతతెకిని లక్షల 
కొలంది సంవత్సరములు కడదిప్తోవ - ఉపర్యు క్తస సమ అనువిస రణము 

కలుగుటచే "రాజు ఎట్టివాలడైనను శ సంభూతుండను. విశ్వాసము 

కోలుగసాగాను, జను wae ఏ ేకీభవించి తము శతువులనుం కూ 

డుటకును, తమకు శాంతి సౌఖ్యములను సరుహర్ముట. కవసరములైన 

విధానముల "నేర్చలబుచుటకును తమ తమ యాదాయములనుండి మిగుల్చు 

కొని చందారూప ముగ ' పన్నులనీ యిచ్చిన ద దృవ్యమచేత -జి పబలుండై 

పాలకుడు తన విధ్యుక్త క్త్షధర్శ ముల నెబివేర్చకపోవుట  అకుటు లుండ్క 

మోందుమిక్కిలీ తన్ను శేర్పజుచుకొ నిన జనులను చారువేసీనధన 



ల కలహములు * జరగియుం"డెను, 

వేళ. 

సాహేయ్యముతో హీంసీంపయగడంగినచో నిశ చెప్పవలసిన టే మున్నది? 
(పభుత్వ మనునది రాజు చ్ర్రుజలు కలనీ చేసికొనిన యొక నము ముల్ 

మెన సమయము, ఈయిద్దజులో నెవరైన నొక రీసమయ విఘోతము 
కలీగెంచినయెడల శెండపపక్షమువారి ని వారి బాధ్యత నుండి తప్పించి 

నకు యగును ? అనునర్ల గ్గ మిచ్చువాక్యములతోో అమెరికా దేశపు రాజ 
నీతికశలులె న పాట్రి, ల మెనీ ) జేమ్స్ ఓటిస్ అనువారు విధ్యు క్త 
శరనిర్వహణా సమర్థుడైన చిక రాజుయొక్క దెవాంశసంభూతత్వ 
మును ఆతనికి ( దోడ్బడు పార్ల మెంటుయొక్క_ సర్వాధిక్యమును నిర 
సించి వానికి బదులు సర్వసాధార ణ న్యాయమును, మానవుల 'సహజ 
శాళ్వ తాధికారములను (పృతిపాదనము గావించిరి, ఈప్ర, తి షపాదనమును 
స్థరపఅుచుటకే అమెరికా స్వాతీ 9 త్ర, త్ర వ్రాయాద్దము re దీనివలన 

పూత _క్ష రాజ్య యులు ( United pa of America ) 
బి బి టిహ్సా చూజ్యదాస్యముననుండి భిము కిని బొంది సం ఫూర్త ea 

(క్రేష్రమును బడెను, ఈస సంగ్రామము క్రీ క, శ, ౧౭౭౫ న మస్ 
సెట్సునందలి లెక్సిం్భ్య కానగర యునొద్ద _ జరగిన సంఘర్ష ముతో 
ఛొరంభమై ౧౭౮౧-వ స సంవత్సరమున అల్టోబరు-నెలలో యార్కు. 
లె" నునొద్ద కార్నవాలీస్ ప్రభువు కు సున పట్టుపడుటతో 

సమా ప్త ప్త మయ్యె నని చెప ్ప వచ్చును. సెనిక (Military న్ రాజకీయ 

(Political ) దృష్టి పథము "ననుసరించి ఈయుద్దయునం ద్ క గొప్ప 
మహా _త్త సము కలను, జక స్వల్ప రాజ్య ము తన జనకసా (మా,జ్యిము 

నోడిం పయల్లుట యే దీనికి తార్కాణము, మటీయు ఆ కాలమున సంభ 

వించిన అనివార్య పరిస్థిులనుగుబేంచియా, ఆపరిస్టితులలోో గాథధమగు 

దేశభ కిని వి ద్రాహముక్రి ౦దచ6 గట్టి దానిని జంపచేలె నను ఉత్క_టా 
ఇిలావతో baie యు _లోపొలోపములల6 గూర్చియు 

యథార్థమ్గ జ్ఞానము కలుగుటం జేసి ఇది యొక లిక దాయక మైన 
యుద్ధ మని చ ప్పనగును, 

కొలంబసు అమెరికాను కనులొనిన తరువాత యూరో పుఖండ 
ములోని బ్రిటిష్, డచ్, స్వీడిష్, ఫె ఖథ౦0న్ స్పానిప్జాతులవా రా 

(కొత్తే త్ర చేశ మనకుం బోయి. నివాసములను గుదుర్పుకొనసాగిరి. ఇట్లు 

రెండువందలసం వత్సరములు = గడచునప్పటికి 

లేర డెను (అమెరీకా 'సంయు _కృరాజ్యములు. అను వ్యాసమును 

చూడుండు ). కావున అమెరికక్జాతి వివిధజా త్యాత్మ కము, ఆంగ్లో 

యుల సంఖ్యాధిక్యమువలన వాలే ప్రాభాన్యము వహిందిరి. క్ర 

౧౬౦౬ మొదలుకొని ౧౭౬౦ వజకు నీ వలస లన్నియు. 

ములు ( States )గ మాటీపోరయను, 

-ఈయుద్ధమునకు పూర్వము ఆ అనంగా శ్రీ శ, ౧౬౯౦ మొదలు 
కొని ౧౭౬౦ వటకును గల కాలమున _బి చిటీమవారికిని థె ౦చివారికిని 

సంఖ్యాసేరిమాణయన a) షువాళే 

a Os i వలసలవా రందటును వారిపకు నువలంబించి 

“కును ఊప మోగించుకొనవచ్చు నని యూహీంచిరి, 

వలస ( Colonies ) 

నో బటీక్ 

. వారీ. అధినివేశప పృభుత్వము( Colonial Government y 8, క్రి కొ దచే. 
యుండెను, స్వాతంత్ర, త్ర నము నందినపి దప. నీవలస క మ. ey 

bri దీని నొ పవలయు నని ఆంగ్లేయులు చేసిన ప 

కారము నొఫలిరి, 

| యనక్ళ పగ లనక ఇష్టము. -వచ్చినవోటం దూజీ సోడా. చేయుచు. 

అమెరికా న్వాతం శత్ర్య యుద్ధము 

యుండుటము సంభవించినందున చివరి కాంగేయులకే జచుము కీ 

గెను._ ఈవిజయమువలన అ మెరి కాయందలి విసారభూ భాగము చిట 
షువారికి దొరను. ఫ్లోరిడా, కెనడా, లూయియానాలతోపాటు మిఫి 
సిప్పీ నదిపర్యంతము గల చదెశ మంతయు వారీయధీన మయ్యెను, 

అంతేకుపూర్యము క్తు వ్యాపారాభివృద్ధి కవస సరములైన వేళములను 

మా త మే తమయధి కారమున నుంచికోన వలయు ననుతేలంప్రును గలిగి 

తల శ బ్రిటీష్, ఫ్రేంచియుద్దానంతరము పారిసునగరములా* 
జరగినసంధి త చి పూర్యో క రీతిని విరికి విశాలభూ భాగము లభిం 
చుటచేత నదివజకు వలసలయెడల వీ రవలంబించియుండిననీతి పరి 
వర్తిత మెపోయెను. అది మొదలుకొని ఇంగ్గ్న ౦శునకు వ్యాపారాభి 
వృద్దికిదోడు సా చ్రూజ్యా భివృద్ది చింత కాశ ఆవేశించెను. బి ్రటనులో 

సరిపోంగా మిగులుజన మును పరత వసి ంపంజేయ | వీరు తల 
పెట్టిరి. ఇట్రియు దేశము గలీషి యే త్రంచివారీతో సంధి గావించుకొను 
తు. “కెనడా దేశమును తవుపద్దులో వేయించికొనిరి, దకీగా 
రా స్హ్రములను వ్యాపార మునకును, కెనడా ప్రాంతముల నధినివేశముల 

ఆకాలమున 

ఇంగృండునందును, వలసలయందును బాధ్యతాయుతములె న పదవ్రలం 

దున్న యధికారు లందును అమెరికాలోని యాడిమనివాసుల 
విషయమున మంచి కట్టుదెట్టముల అనా లాం కొత్తగ 
లఫిం చినచేశళీముల పరిపొలనకొజకు పృధాననే నీాని నాయకక్యొ మున 

నొక గొప్పనేనను నెలకొొల్పుటకును, సేంచివారుశాని స్పెయిను 
వారుగాని దేశమందలీ వ్యాపారము నపహరింప నెంచినయెడల చారని 
నిరోధించునిమి తము వలసలవారి సాయముతో మణీ కొంత సేనను 
నిలువ(దీసీ అందు నమ్మకముతో బనినేయు వలసలవారికి. గొప్ప 

గొప్పపదవులను గల్పీంచి వారిని వ్రోక్సహీంచుటకును ఎత్తుగడల 

నెల్పిరి. మంచి ఊత్తమమెన కాసనపదతిని ఆదేశమునం చి వేళ పెట్ల 
వలయు నని వీరందట యాళయము, మటీంు క 

చ్రంచివారిపద్ధతి నుండవలయు నని కొొందటును, 'నెనుకటిరీతినే యుండ 

వలయు నని క్రొందటును వాదించిరి. కాని ఈయలభిలావ. లన్నింటిని 
చక్కాంగ సాగింపందలంచిన చో అప్పటికి వచ్చుచుండిన యాదాయ 

మెంతేమా (త్రము చాలదు. అది యటులుండ నాసమయమున ఇంగ ంను 

అప్పులలో ప మునింగియుం డెను. వలసలవారును అంతకుముందు జరగిన 

యూద్ధమల కై అపరీమిత ముగ ధనమును వ్యయపటిచియుండిరి. కావున 
నూరే సంస్క. రణములకు ధనము దొరకుట మహాకష్ట్ర మయెెను, 

లి 

ఫ్రాన్ఫుయుద్ధమయొక్క_ అంతిమ భాగమునందు pene 
బి బ్రిటీవ్ విరోధులతో దొంగతనముగ నపరిమితమగు వ్యాపారమును సలిపి. 

(ప యత్న ములు 
మిగల దూవ్యము లైయుం డెను, పన్నులు వనూలు చేరు నాకరులకు 
తాకీదు( Writs assistance ) లిచ్చి దొంగ పదార్థములను ఇదకుట కృధి 

నౌకరు లీప (తృయుల' are గొని. ర్యాత్తి 



అమెరికా స్వాతంత్ర్య యుద్ద ము 
వలసలవారీ న సే విధముల బాధింపలడంరి ఇంక 

సంస్కార ణము ల కాదాయమును 

పూర్యోక్క 
పెంపొందింప బ్రిటన్ వారు వాల 

కాలమునా(6టి పంచదార చట్టమును చె క నీసికొనివచ్చిరి. 'జరుదతు 

నీచట్టము డీ వ, ౧౭౩౩ : సృష్టింపబడిన ప్పటికి నిక ర్దక నుగ ఈ 

dis డెను, హా ఇప్పుడు బాగు అవములులోనికి6 నని లేవె నని 

బ్రిటీవ్వారు నిశ్చయించిరి, దీనివలన పడమటి ఇండీస్ దీవుల ( 1౧7651 
en Islands లోని బ్రిటీష్ ఇలాకాలనుండి తప్ప తక్కిన 

శ్రుంచి స్పెయినువారి యిలాకాలనుండి వచ్చు బెల్ల మునక గాలనున 

కాటు "ెన్సులచొప్పున పన్ను వలసలవారి కియ్యావలసివచ్చేను. న్య్యూ- -ఇం 

సృండులోని ప, జ లందణు నిందులకు విమఖత్వ మూనిరీ. రమ్ 

నా ను, నుత్స త్తి చేయుట కీణింప దనూూ్మాలమున 

మిగుల నష్టము కలుగు నని వారు మొజులిడసాగిరి, కారణ మే మన, 

ఆ ఫ్రీకాతోడను, కోఇహిందువులతోడను జరగువ్యాపారమునందు రష్: 

సారాయ మే వినిమయపచారము. అది యటు లుండ వలసలవారినిలువ 

సొన్వు బిల్లులకు సామ నియ్యవలసివచ్చినయెడల నాణెములరూపమున 

నొసంగవల దని పార్ల మెంటువా రొక యు త్తరువును జారీచేసీరి. వలస 

లలో శ్రెడిటువిధానమును నాశన మొనరించుటకే ఇట్లు చేసి ర 

అధినినేశవాసులు చింతిల్ల సాగిరి, వీనికి ందోడు వర్లీ నియాయందు 

పొగాకువ ర్తకమునకు కుతి చేహారులాగున పెన్నిచట్టములు కొన్ని 

నిర్మీంపంబడినవి. వీనిహాతువున నాలుగువందల రూప్యములు దొరక 

వలసిన యొక వ్యాపారి కొకప్పుడు వందరూప్యము లే దొరకుటయు, 

వేటొకసమయమున తక్కు_వ దొరకవలసినయత ని కక్క్కువ దొరకు 

టయు( గలుగుచుం జెను, పొగాకుపంట బాగుగ పండనిసంవత్సేరమున 

పోరాటము లెక్కు_వ యగుచుం డెడివి, మజియు సెని వచించినరీతిని 

కోణహీందువుళల ఊప దృవములనుం డీయు6(, దకిి.న యూరోపియజా 

భాతులనుండియు అమెరికాను గాపాడుట శేర్చడు సైన్యమున కె 

మూ6ండులవ,లపౌనులు వ్యయ మగు నని యంచనావై చికొని అందు 

౪౫౦౦౦ ల పౌనులు పంచదారచట్టముచే రావచ్చునను నూహతో ఒకి 

లక్షషౌనులచనె నను వల'ససలను౮డి శాలుట్టుకొ నవ లెనని క్రీ * ౧౭ ౬(-వ 

సంవత్సరమున టి, బి టీమ్ వారు స్ట్రాంపుచట్టము యు. Act) నొక, 

దానిని కయారుశోి సిరి, పంచడారచట్టమును వెన్నంటియే యిది వచ్చి 

నందున దీనికి మజింత 

వ్యవస్థా పక సభలు ( Legislative Assemblies ) సెతము ఈ చట్టు 

మును దిరస్క_రిం'చెను. న్యూయార్కు పట్టణమునం దొకమనుహాసభ 
_ (Congress) సమావేశముకాంగా ౯ వలసల పృతినిధు లచ్చటికి వచ్చి 

_ శఈచట్టమునకు వ్యతిశేకముగ తీర్తెనములను సలిపిగి, పెద్దపెద్ద లేవు 

_ పట్టణములందున్వు దేశమందలి మజికొన్ని నగరములందును “న్వేచ్చా 

(Sons of Liberty y అని కొందలు బయలుడేణి 

_ ఈచటమునకు 

దీనిని మజటింత దృథముగ 

_ వస్తుబహీవ్మ్య_రణము నవలంబించిరి, ఒక్క యింగ్ధండుననుండిరమీ 

పుత్రులు " 

వర్జీనియాలోని ప ర్రుముఖు GAG బాస 

ప్రతిఘుటనము ఇ చెలరేరాను, కొన్ని వలిసలలో ని 

లగు ఉపర్యు క్ష వర్లమువారు హృదయ ఫూార్యకముగ 

ప్రతిపతు లై లె యుండిరి. కాని యుద్ధ మారంభమైనటె మొదలుకొని 

పృతికూలముగ చాందోళనము సలుపసాగిరి, తుదకర. 
“సెదుర్కొనుటకై అ'మెరికనులు విటేళ 

3 ౭ 

కాదు, 'సమ సవిదేశములనుండియు నెట్టిప చార మాలిన -జప్పించుకొన( 

గాడ దనియు, మిత వ్యయము ౫లీని సామాన్యశేవన ముతో స్వ దేశపు 
పస్తువుల నే యుప పయోగించుకొనవలయు ననియు వలు చుల వారు నిశ్చ 

యించుకొనిరి, దేశీయవార్తాప త్రిక లన్నియు నీయుద్య ము ము 'నా వెరా 

దించెను, ఫినికి వోద్చలముగ దన్న పై సకము లెకములఎ oe 

సెట్ నచ్చే nd ఈ చట్టములకు freon త రానములను 
సలిపిరి, వర్మీ నియావారు చేసి సిన యేకుతీరానములలో ఆండెంటియందు 

రాజపమౌవలంబుల నడలంద్రొక్కి.. చాధింపవలె నని ఆెదవంండినందున 
సర్యాంగ్కారమును బొంద నప్పటికి నవియా చశమం దంతేటను 

చు చురింపంబ జెను, మస్ హా షూ సెట్బొ ప, జలు ప ప, త్యేకముహోసళ్ను జరప 

లో నని కోరిరి. జేమ్స్ఓటిస్, సామ్యుయల్ ఆడకు ప్రధాన 

కార్యకర్త లై కాం గౌ సునీతిని బలపటుదుచుండిరి. _కృనుముగా. 

ఆడమ్బు నేతృత్వ మును వహించి, బోస స్టనుపట్టణము న 6 గహాడినసభనే, 

మహాసభగ మార్చీ (వృభుత్వమును ఫతిల్తులానున: జే జేసెను. నూ-ఇంగ్లం 

డులోని పట్టణము లన్నింటియందు. నీస్వాతం త్ర్రదవ్రైముము బాసగ 

వ్యాపించిపోయెను, 

కాని ఈెని చ్రాసిన దానినిబట్టి దేశ మంతయనంం నీయాద్యమ 

మున కనుకూలముగ నుండె నని తలంచుటకు వీలు లేదు.. దెనికి ఘోర 

శత్రువులె దీని నెట్టయిన ధ్వంసము చేయవలె నని పొాతుఎకడిన పతి 

కూలురును లక్షలకు మించియుండిరి.. దేశమధ్యమందలి వలసలలోను 

దక్షీణసము దృ ద,తీరమునను పట్టణములు దూరదూర ముగ నుండినకారణ. 

మున సీయుద్యేమమునకుం ద్గినంత ప్రోత్సాహ మచతు "లేకుం డెను, 

ఫ్య్యూరిటనుల (Puritans) పృభావము బాగుగ. తేనిశ్యు దేశయులం 

దును నిది పరిమితిముగ నే యుం డెను, న్యూయార్కు. ప్రాంత తమునందలి 

కృపీవలులున్కు జర్మనీ దేశపుభ క్తులును (౨166155 3, ఇక కయం దంతట 

నున్న క్వాకర్ణును (Quakers) _ వీ రొకవి; మగసణాంతి, సహన, 

నిరాడంబరముల నభిలషించువారు ___ ఈయుద్యమవముము ను పెపేక్షీంచియే 

యుండిరి. పెన్సిల్ వనియాయందు పశ్చిమభాగమున _ ఇసించువారు 
తూర్చునారితో సమాన ప్రాతినిన్యముకొజకుం బోరాజడుయు ఈసార్వ 
జనిబోద్యమము'నెడల విముఖు లై లె యుండిరి. ఉత్తర కరొలతీ నా, దక్షీణ 

కరొలీనా సరిహద్దులలో వసించువారును దీనియెడల “సం పూార్ల సహోను 
భూతిని గలిగియాండరై ర, వి రందజకం కును మిన్నగ ఈఉోరీలు ముద 

ఆ మెరిక నులక 

అంత మగువణకమను న్యూ- _ ఇంగ ౦డు వర్గ రి నియావాసులం మా శో ము అను. 

పమానమెన ఐక్యమత్య మును; వై ర్యసాహసమలను ౫ లిగా pa 

యుండిరి, 

క్రీం కృ, ౧౭౭౬ వజక నా Pree మహాసభ 

(Congress . పాలకులచేతేను కాలి సంముము( యు గ. 

గణింపంబడుచు వచ్చినది; అనయా. అందలి సభ్యుల _త్కుతిపాదనము 



తళీఠా 

డా Pa ఖే ఆర ఇ 
లన్ని యు చ్రిటేక్ ప్రభువుల కనాదరణీయములు. కొని సభ్యులందజు 

నమాజేళశమె అమెరికనుల కోరికలు న్య్వాయసంగతము లై న వని తీరా. 

నించి తదనుసారము ఇంగ్ల ండునకు విన్నపముల సంపిరి, ఆవిన్నపము 

అలాగీ అ మెరీకనులయధికారములను బుజువుచేయుటకై వీరు బి క్రీహు 

వారి పూర్వుల కార కలన 

ములోని ప 

ఆ'మెరికనులకును అటి హక్కు కల దని నిరూపించిరి. 

(Jury )ద్యారా దోపువిముర్శనము జర గుటదయు, 

నిధిమగల సంఘమువలన పన్నులు విధింపంబడుటయు నను నీ రెండు 

హక్కులను స్టాంపుచట్టము భగ్నము చేయు నని వీరి వాదము, వీరి 

నుతానుసారము పార్ష మెంటు ఇంగ ౦డున'ే ప్రతినిధి కాని సమస్త 

సా చూజ్యమునకును గాసేరదు. తమచదేశములోని తమ ొతినిధ్యముగల 

సంఘములే తనుమోందను పన్నుల విధింప నధికారము గలిగియుండును, 

పార్ల మెంటు అట్టిది కాకపోవుటచే దాని యుత్తరువుల నంగీకరింప 
వలసిన బాధ్యత తమకు లే దని ధ్రువపజచిరి, దినికిందోడు . మానవు 

లకు గల జన సృహ్వాతం త్ర, ములను పొందుపటేచిరి, అమెరికనుల 

కింగ్ల ండు_పార్గ మెంటును స్వీకరిం ప నందులకు దానిలో తమ పాతి 

నిధ్యము లేదు సరియేకదా, అట్టి సంబంధమును గల్పించుకొనుటకు ya 

a యభిమత మును లేదని స్పషీకరించిరి, 

చుమాణములుగ (6 జూపిరి, సామ్రాజ్య 

సజ న్ సమా నాధికార ములు గలిగి యుండుటం జేసి 

భుం'చాయతీ 

CR 

న్యూయార్కు._నందు కాం గృసు 

దీనికి ,పృతిహలకార్యములు నలుగడల జరగసాగోను, స్టాంపులను 

పంచవలసీనవా రాపనులకు రాజీనామా లొసంగ' బాధ్యు లైరి. 

యాలో( దప్పం దక్కి_నవలసలలో స్టాంపులయుపయోగ మే 

చేయబడెను, పలుచోట్ల స్రైంపులతో పనివడువ్యవహోారము లే నిలీప్ 

చేయబడినవి, కొన్నిచోట్ల స్రాంపులు లేకయే వ్యవహారములు జరగి 

పోవుచుంెను. ఇందువలన పాలకు లివట్టమును తగినంత దిట్రముగ 

అందుచే నిది బలహీనము 

జారి 
జ్ర 

నిలీపె 

అములునందు | "పట్ట(జా లక పోయిరి, 

గాంజొ చ్చెను. జ. ఇంగ్ల ౭డులో నప్పటికి వలసలవారిదరఖాస్తు 

లన్నియు బ్ర, వి టీమ్ నారియు జే క్ష్లౌనీ పొందినవి, 

లంటే మ అనునత (డు మంతి,పదము నంద స్టాంపుచట్టమనేకు 

కాని 

ముఖ్య కారకుడైన క్ విల్లి పదచ్యుతులడై పోయెను. మరం తిమంక 

లమును మాటిపోయను, ర త్ర్గ నేర్పడినమం తు లీ చట్టమ నెడల 

పేక భావ మూనియుండిరి, అంత నీచట్టమును కసం తున ప్రత 

Lee జరగసాగాను, ఇందునుగూర్చి పార్ల మెంటునం దభ ప్రాయ 
ఛీదము లేర్పడెను, 

సాగాను, _హాక్కు_లవిపయమున చుస్తావించుచు పార్ల మెంటునకు 

సర్వాధికారము కల దనియు, స్య దేశమునచే కాక సా మ్రూజ్య మంత 

టను పన్ను విధించుటకు దాని కధికారము గల దనియు. లార్డ్ 

_ మాన్స్ఫీల్లు. వాదించి యుండెను. కామైక్, పిట్ట పృభ్భతు లట 

వలస సలదర ఖా స్వుల "పెని వాదవివాడములు జరగ 

శాల. పార్ల అంటున: లే దని వాదించిరి, 'కెండూనెలల పర్యం 

సనూ వేళ హః బూర్వ మే 

చట్ట మిక సువూరు మూ6ండునెలలలో అమలులోనికి వచ్చు ననంగా 

ఇట్టపరిస్లికు 
థు 

ఇష్టము వచ్చినరితిని స సలుపుటకు స్వాతంత్ర 

నియ్యనివారిని పంచాయతీ( Jury )విచారణ అక్క_ఆ లేకయే తొకీదుల 

అ మెరీకా స్వాతం త్ర్య్య యుద్దము 

తము వాదవివాదములు జరగుచునే యుండెను. తుదకు తొ ఠా. 

క పరిస్టితులయం దననసర మని ౧౭౬౬ నందు స్తారిపు చట్టు రు రద్దు 

Tees జ కిన, కాని డిక్ల కేటకీచట్ట మను వేజోకదాని న మెరికనులు 

విథించిరి, ఇందువలన ప నింగ్గ ంశుయొక గ్రా ఆధిపత్యము 

విశదచే య.సముం బెను, కాని యప్పటికి వలసలవారు దిని నెదిరింపక 

ముం దెట్టప పన్నులను విధించినవో ప 

కొ నిని, ' అట్టియవకాళేమ టు ఇ ఎక్కు_నకాలము పట్ట లేదు, 

౧౭౬౭-వ సంవత్సరమున 6 రొకసెంకు చట్టములు ” లం టు 

నెనికవి ద్రోహా పుచట్ల ము (Mutiny Act) టే చమటి 

సరిహద్దులలో కొత్తగ చేర్పడిన రతుకనే సనలనిమిలల్తే మో-చట్ట నన 

వించినది. కాని యూరోపునం చెక్కడంగాని పైనికులకు లేని యవ 
రోధములు కొన్ని అమెరికను సైనికులకొఆకు నిరింప(బడినందున 
న్యూయార్కు. నందలి అసెంబ్లీ యే మొదట నిందుల కంగీకరింపద మయ్యెను, 
కాని యచటిగవర్నరు తన పలుకుబకివలన దానిని ఫునర్వీచార ణ 

లోనికి. దీయించి యందలి యంతిమవాగము నామోదించులాగునం 
జేసెను. _ ఇదే తరుణమున ఇంగ్ల ౦ డులో పిక్ _ గ్రాస్ టక్ 

పృతిభుటింపవ లె నని నిశ్చయించు 

మం త్కెవర్ష మధికార మునకు వచ్చెను. అఫుడు చార్జెస్ టొక౯ామెం 

డనునతండు క్రెజరర్ (కోశాధ్యముండు) ఎక్ స్పెకర్ ఛాకాసె 
లర్ గ నుండెను, ఇతండు పీట్ అస్వస్థుండుగ నుం %నందున 

నుం త్రివర్లయును తన నుపీనముం దుంచికొన సమః ఢయెను. అప్పు 

డికండు కనతోడివారిని, పార్గ మెంటును వోత్సహీంచి వల'సలమాంద 

పన్నుల ఏధింప నాడు బిల్లుల దయారుచెయించెను. వానిలో నొక 

దానిద్వారా సెనికవిదోహశాసనచట్ట పునియమ ములను లోకులచే నము 

లులో (6 బెట్టింప నంత వజకు నిక ముం దేవిధమైన కార్యములను సలుప€. 

గూడ దని “న్యూయార్కు నందలి అసెంబ్లీని ర రద్దుప జిఖెను. కోనుమాగ 
నీబిల్లు లన్నియు చట్టములుగ6 బరిణమించెను, బో'స స్త నునగరయున కర 
గృహణ సంఘము ఘా Board ) నొకదాని శేర్పజుచునిన.య 

మున Wa ఉండను, అ మెరికనులలో దాని నెవ్యరును అడ్డగింప 

రెవిన్యూవిపయక మైన ' చట్ట మునకు నుహోత్రీ (వ 
ప్రతి వాదము లారంభ మయ్యెను, సీసము, 'బొమలరంసలా, 9 

కాగిత ములు, తేయాకు లో నసవాని ఎని పన్నులు భన వానివలన 

ప్రోవగు భనముననుండియు, రెనిన్యూనుండయు వలసలలో పనిచేయు 

GPa  ముడలై నవారికి మాసీకవేత నము. 
సగుట శేర్పాట్లు జరగెను, ఇట్లు వలసలడబ్బు దినునీయధి కారు 

పాంతిక _ అసెంబ్లీ లతో నెట్టి ల, మేయమును శతేకయే 

గాజా, 

జడీలు 
జ 

లందటును 

వ బొందిరి, పన్నుల 

సాయముతో అడి రెల్రకోర్టులందు విచారించి దండింపవలయు నని 

యు త్తరువు చేయం డెను, కావున వలసలలో వీని కన్నింటికిని 

విరుద్ధ మగ నాందోళనము ఇెలలేంగెను,. 

మస్ షూ సెట్ఫునశే. తగులున వై నందున అచటివారు “సనన రడ్డు 

ఈబిల్లులు. ముఖ్యముగ 



అమెంకా స్వాతంత్ర్య యుద్ద ము 

గావింపుం జని ఇంగ్గండువారి కొక వినతిపత్రేము నంపుచు వలసల 

కన్నింటికినిగూడ బంపి వారివారి య భపాయములనుగూడ, దెలుప 

వలసిన దని కోరిరి. వీ రిట్లు వెయుట వలసలకార్య దర్శికి సరిపడ 

డయ్యను. 

సెట్సువారికోని, వారీసం దేశముల నుపేక్నీంపవలసిన దని వలస సలవారికిని 

సతీ6 డు త్తరువు గావించెను, వలసలవా రళిని యు త్రరువులనే యు 

శ్నీంచి మస్ షూ సెట్సూవారి కనుకూలమగసే ప మ్రుత్యుకీ తరముల నంపిరి, 

కార్యదర్శియాజ్ఞ నుల ల ంఘుంచినందున గవ వర్నరు మస్ షూ శెట్సులోని 

అ సెంల్లీ కూడ 6 రద్దుపజీశెను, బోస్టక్ నగరమ నందలి “కస్టం” _ అధి 

కారులు జాక్ హోంకకా కా ల్ లీబర్ట్ స్ట (Liberty ) అనుచిన్న 

యోడను బట్ట కొ నిరి, 

జర గను, ముం 

పంపినసండేశమ ల నుపసంహరించుకొను6 డని. మస్ షూ 

ఆసమయము న గొప్పపోరాటమ నల్ల రొయు 

డట్లు జరగ(గూడ డనునెపముతో బిటీమ్వారు 
రెండుపటాలములసె న్యమ'ను చెప్పించి బోస్ట్రననందు నిలీపిరి. ౧౭౬౮ 

లో యాద్ధనాక లుగూడ ఆశలేవునందు hen స ఆట ఇంగ ౦డు 

నందు వరసలవా రంపినవిన న్నపములు (క్క క,మ-మెన Means 

వచ్చినవి కా వనియో లేక డ్క్ష శటరీచట్టమ? నర విరుద్ధము లనియో 

అన్నియు తృణీక రిం ప(బడినవి, మస్ సిప్లా సెట్బువాసులు రా జద్రొాహు 

లనియు, అమెరికనులు ద్రుతికార్యమును ఎదెరీంచుచుందు రనియు 

ఇంగ్లండు రాజును ఆతనిమంతి,నర్టమ. వారును ఘోషించిర పార 

వుంటువారు దాని నామోదించిద, ఇంగ్ల ండుడేశముచెలుపల నెవరైన 

చానియెడల నపరాభము గావింతులేని అట్టివారిని బట్టికొని వచ్చి 

ఇంగృండునందు శిమ్ీంచుట కనకూలముగ jE, నెనిమిడవ 

హన్స్ జకనియమమును సలిపియాండెను,. ఆ ప్రాత చట్టమును 

బయటికి. దీసికొనివచ్చి తేడనుసారము 'మంచిపలుకుబడికల అమె 

రీకానా యకులమో (ద she sia నేకరించి ఇంస్హండునకు 

ల్సి బిట్ మ్పాలకులు మస్ షూ ఇెట్బునందలి తమ 

ఉద్యోగుల కు తరువు నంపిరి, ఈకార్య మ 'మెరికన లకోపాగ్ని కింధన 

మయ్యెను... వర్జి ని నియా లోని బర్లెసు లీంగ్ల్గండ యొక్క ఈనీతిని కడు 

తృీవ్రమాగ wei ది, ఎటేస్థిత తులం వ'వె రికనులనిమి త్త మొకోబిప పు 

పదమును సృష్టించుట కి కింగ్లీ హు షుచిర్చి తనదొరతనమును వ్రోశ్సహింప 

నున్న ననుీతితో. న్యూ-ఇంగ్ల ండునందు వాదవివాదములు పెచ్చు 

“పెర. పోయెను. ఆకాలమున మతేముసెగల విశ్వాస సము లేనివా ర నేకు 

లుండినందున కొ త్రగ మతగురువు (Bishop) ఏర్పడిన యెడల నత 

నికీ లోబడి eae ననటయే కి రభ్రయవివాడములకో (6 

గారణము, కానున స్వేచ్చగా నండడలంచినవా రండటును ను స్వరక్షు 

ణోపొ యములను జూ చికొనసాగిరి. నిజమునకు బ్రీటేవ్దొరత నమా వారి 

కప్పు డి డట్రైియఫి పా వాయ మే శేకంజెనంట. ప్ ఏతఠ్ స సంబంధ మైన 

వాదవీవాదములమాలమున నాందోళన మెక్కు_వ యయ్యెను, 

పంపవలసినది గా 

వలసివచ్చు 

గాబా 

మొదలగు దిగముతు లమి6దను సుంకము విధింపంబడుటచే వ్యాపారా 

సహకారనీతిని ( Policy of Commercial Non-intereourse ) 

బాగుగ నవలంబింపవలసిన దని క కంథునులు( Local Bodies ) 

కిళోకా 

గట్రితీరా నముల స సలిపినవి, కాని వలసలు ధనా థ్యములును, సకోలవస్తూ 

సంపస్నములును నై యుండనందున యూరో ఫుతో దొంగతనముగ 

వ్యాపారము జరగుచునేయాం డేను, వెనుక సప్రాంపుచట్టపుదినములలో 

అమెరికాతో వ్యాపారము పడిపోవుటచే ఇంగ్ల ండులోనివ ర్తకు లంద 
అును దొరతనమువారిగో మొజలీడియుండిరి, కాని ఇపు డానిధమున 

మొ అలం వెట్టక స్వనష్ట్రమున కోర్సియు పృుభుత్వమునకు సాహవాయ్యా. 

మొనరింప మొడలిడీరి. ఇంగ్ల ండురాజును దనస్థానమును జక్క. (బలా 
చుకొనందొడంి ౧౭౭౦లో లార్డు నార్తు (Lord Nerth 9 ప్రధాన 

మంత్రి యగుసరకి దానిని సంపూర్హముగ దృ్భఢపటు చుక నెను, ఇట్లు 

అట్లాంటిక్ మహాసాగరమున కిరుప్కక్కల నొకరు డిక్ష శేటరీచట్టము 
నకు ( బతికూలముగన్కు వేటొొక రనుకూలముగను పోరాడుట కై సన్నా' 

హములను గావింపథడలిరి, 

"రును చెండుయొక్క రవిన్యూచట్టములను ట్రూ శ దిగ నమలులాోం 

'బెట్టుటకు. వీలు కలుగదయ్యెను, వలసలయం దుత్సన్న ముల లగు. పడార్థ 

ములమో (దలాక వెలుపలనుండి వచ్చు గాజు మున్నగు ఉఊపర్యుక్త = 

పదారముమో(ద నగుటచే అమెరికను లీప పన్నులను దెర స్క_రింప రని 

బి బ్రిటీషువారు తల(చియాండిరి, కాని తల(చినదానికి భిన్నముగ అమెరి 

a వీని నన్నింటిని బహీపహ్కరించి, 'తెప్పిం చుకొనుట యే మానిది, 

అదిగాక ఈపన్నుులు బ్రీటిమపచార్థముల మె విధింపంబడుటచే వ్యాపా 

రిక'నీతికి విపరీత మెయుం డెను. కావున ౧౭౭౦-వ సంవత్సరమున 

ఒక్క. లేయాకుమిందిపన్ను తేప్ప తక్కిన వన్నియా రద్దు చేయయుడి 

నవి. పౌండుబరువుగల శేయాకునకు మూండు పెన్సుల సుంకము 

మాత్రము వలసలవారి కియ్యవలసివచ్చెను, పన్ను కొంచె మగుట వే 

ఆదాయము కొజంతవడినచో దానిని బూ  రిచేయుటకు మటిక్రాన్ని 

యుపాయములను గనిపట్టిరి, కాని పన్ను లెంత స్వల్చ్పమైనను పోఠరాట 

మిసుడు పన్నులందలి "హెచ్చుతస్తలకి విషయమున కాక దానిని విధించు 
నధికారమునగూర్చి యగుటచే కొన్ని పన్నులను దీసివై చినన్కు తేయాకు 

పన్ను ఆత్యల్ప వె 'మెనను సృతికూలాందోళనము యథాపూర్వము జర 

గుచునే యుండెను, లేయాకుదిగుదుతులను బొత్తిగ నాంపీవేయవలయయంం 

నని వలస కలవారు (సృయత్నించుచుండిరి. ఈసందరఇములంబే ౧౭౭౦౫ 

సంవత్సరము నూర్చీనెల Y= వ తారీఖున బోస్ట కా హత్య. (Massacre 

of Boston) అను ఫఘటనము జరగను. (సృజలకున్కు సెనికులకును 

కలహము జనింపయగ్కా _పెనికులు నలుగురు మనుష్యులను గాల్సి' చంపిరి, 

దీనిచే బోస్రకనివాసులు కోపపూరితు లైరి, ఒక్కా “పెట్టున 3,000 ల 

మంది yal లా! పౌరులను వధించి రని కల్లోలము సలుప 

సాద, సా ప,జల కందజుకును నాయకుడే యవటి. సేన నను 

శేటొక శావునకు నూర్చవలయు నని బిటీవ్ అధికారిని బలవంతము 
చేయ నటులే జర గను, తత్భలితముగ ఫలోలవాశావరణ " మిఠచుక' 

శాంతి నొంచెను, వాదవివాదములు సమనిపోవులాసనలహాడ కన్సించెను. 

కాని ౧౭ ౬౨-వ సంవత్చీరమున నృర్శగక సెట్ అఖాతమునందు. 

న ను రు. చేసిన ప్రయత్నములలో నౌకాథి 



శ్ 

3౫6 

కారులు కొందజు సల్పిన కృత్యములచే గాస్పీనామక  బ్రిటీమునాక 
ధ్వంస మయ్యెను. ఇందునుగూర్చి యొక విచారణ జరగెను, దానికి 

ఫలితముగ . బిటిషునాకలు, నౌకానిర్తాణ స్తానములు, సామ, గులు 
మున్నగువాని రక్షణముకిొ ఆక (ప, ల్యేకమెన యేర్చాట్లు జరగెను, 
వలసలయంద లి నాయకులు దోసవిమర్శ నార్థము ఇంగ్గ్నండునకు సంప 

_బడులాగున( గస్బ శ్రును, మచయు మస్ షూ "సెట్టు గవర్నరు, ఉన్నత 

న్యాయాలయపు పు ( Superior Court జడ్డిలు మొదలగువారిని నియో 

గించుట రాజాధికారమున నుండు ననియు, వారికి వేతనములు బ్రిటిషు 

దొరతేనమువలన ముట్టు ననియు ఒక నియను "మేర్చడెను. ఈ కార 
ఇము లన్నింటిచే వలసలలో మరల (సృబలమైన యాందోళనము చెల 
చేయను, ఈపర్యాయ మెప్పటి సమాచారము లప్పుడు చెలినీకొ నుటకును 
తమవార్తల నండజకును పం ఫుటకును వీ లగులాగున వలసలవారు వారీ 

చారి రాజ్యములలో నొక విధనుగుసంభఘ ముల నేర్చాటుచేసికొనిరి, ఇదే 

సమయమున ఇంగ్ల సేనందలి ఈసి సి రిడియా కం పెనీడెళెక్ష ర్ల అమెది 

కను వ్యాపార మంతయు డచ్చివారికి. బోవుటచే న నష్టము 

కలిగ? ననియు, డానికి పరిహారము నొసంగు డనియు పార్ల ప 

వారీ నడిగిరి, అందులకు వారు మంచి డని శేయాకుచట్టము నక 

దానిని సృష్ట్వైంచి తేయాకు న మెరికావల'సలకు పంపు డనియు, దాని 

మిందయగలది గుమతిప పన్నును రద్దు చేసినయెడల నహ్థపరిహారము వేటుగ 

నియ్యవలసిన యవసరము లేకయే ప్రా ర్రియగు కా. తీర్గానము 
"గావించిరి. ఈవిధానమున కంపెనీవారు డచ్చి వారికం శె శెహ్కు_డు 

లాభము నొందంగల రని వీరు తలంచియుండిరి, కాని చేశీనుం దంతట 

నింగ్గ ండునకు న్యతిరేకముగ నాందోళనములును, ఆపదృవములును 

జరగుచుండుటచే 'లేయాకును గొనువాళే లేరైరి. కండు బేళములకును 
గల విరోధము దినదిన ప ప్ర వర్ధమాన మగచుం డెను. తుదకు ౧౭౭ 3-వ 

సంవత్సరమున కంపెనీ పారే తలయాకు న్యూయా ఈ la ఫీలడల్ ఫీయా, 
బోనల, ఆన్నపోలిస్ కేవులందు వచ్చి చేళెను కాని ఒక శవనం'చై న 

లోపలి. 'కేణగయజాలకపోయొను. బోస్ట్ర కనివాసులు 3౫౦ 

'తేయాకును సము (దృమున( బాజవై చిరి. ఈ కార్యము చేయునపుడు 
వీరు గు క్రింపపీలు తెస్పండులాసన శోజహిందువులపసుకలను దాళ్చీ 
యయుండిరి, అప్పు డింగ గ్గ ౦డుర" జు యొక్కయు, నారు మం తి వర్షము 
యమొక్క్క యు నధికార. మున్న తడక నందియుండినందున టి 
లూటీ జరగినవెంటనే అమెరీకనులు _ఫరోరనిర్బంభముల 'పాల్చలుప 
మొదలిడిరి. నష్ట మెన "లేయాకు ఖరీదును గట్టి os 
వజకు బోష్టకా. శవ కట్టి చేయ వలయు “ననియు, _ మస్షూ 
'సెిట్సుయొక్క ఆధి 5 కారప శ్రమ Charter ) ను లాగుకొని 
శాజస్వామికమైన వలసగ చేయవలె ననియు, బ్రిటీవ్ అధికారుల 
క_ర్తవ్యపాలనమున ' నడ్డిగించువారిని బంధించి eed ండునకు పంప 

వలయు ననియు వలసలయం దవసరమైనచోట్ల బి టీము నల నిలుప 

వలయు ననియు, _సెనికులక్రు6 గావలసిన కక లేనిచో ఖా లీ 

ese పీగ్భవా స్థలకోట్టడము లలా ధాన్యా గారములంగాని మ 

పెట్టెల 

జార్జి యావలసనుండి తప్ప దక్కి. నయన్ని ంటినుండి ప్ర 
చిరి. వీకీలో జేళాఖీమాను లగు రాడికలు లే స నుండిరి. వీ, 

అ మెరికా స్వాతం త్ర్య యుద్దము 

గంచుకిొని వాని యజమా నులకు నుచిత రీతిని ప్రతిఫలమియ్యవలె ననియు 
ర త్రరువులను జారీచేయించి పొర్గ మెంటువారు వాని నన్నింటిని ఆను 

లలో బెట్టంపుం డని తమ యుద్యోగుల సం. నొసంగిరీ, తదనుసార 

ముగ వలసలయం దన్నింట ముఖ్యముగ మస్ షూ సెట్పు వర్తి నియాల 
యందు భయంకర నిర్బంధము లారంభము కాయగా ఒక్క. పెట్టున 

కార్యజాలము లన్నియు. జాజునూ (పోయెను, 

సొ మ్రూజ్యము నళవృద్ది నొందింపవలె ననుతృష్ణతో బీ, బి టీవ్ 

వారు మ్రుపంచమందిలి వివిధ భాగము: లతో సంబంధమును ఖు ఈ 

కొనుచున్న ౦దులకు ఫలితముగ ననవసరములై న విషయములలో నిక్షి( 

దమ్మునుగూడ దించుచున్నా రని మేధావు లగు వలసలవా ర చేకులు 

"కాలము వషాాంచియు i పరిసితు బాలకాలము. కి,0దట సే గుహాం యుండిరి ఇట్టిపరిస్టితులవలన శే 

అప్పుడు ఖ్. క్యూ బెక్కు_ చట్ట మొకటి జన్మించెను. తదనుసారము 

వలసలపడమటిభాగము నంతయు (చుభుత్వమువారు క్యూ చెక్కు 
సగ ముందుల గలిపిరి. ఇందుచే వలసలవారికి పడమట. (బ్కసరించు 

టకు (ప తిబంధకము లేర్చ డెను, ఆదిగాక క్యా చెక్కు. ఇ జ ని 

ల థలీక్క్కుమత  మెకష్కు వగుటం బేసి కొ,_త్తీగం గలుపంబడిన 
దేశమందలి ఇతరమతస్ట సలకు బాధాకర మయ్యొన ఆల్ల రులక్కు అసం 

తంస్టికి , ఏద్రాహమ: లకును ప్రృధానశేంద్రము. మస్ రొ సేటు. ఉప 

ర్యు క్స్ ములైన చట్టమలు, ఊ త్తరువులు సరాసరి మస్ పూ సెట్స్కు 

తగులునవియే యని ఇదివజ'ే వ్రాయంబడినది. ఒకదానివలన బోస్ట క్ 
రను మూ6తవజెను. జేటోొకదానివలన ప్రజ లందఅం "నెన్ను కొనుసభ 
అంతర్ధానమై రా జనియుక్త్ర మగుసంఛు 'మేర్చడెను,. ఆ వలసవారికి 
వోటు నొసంగునట్టి యధికారము పోయెను, మతయొక చట్టము ననుస 
రించి చేర సంనరించువారు స్వే జేఫమున6 గాక వయన్య చేళమందో 
లేక ఇంగ్ల ౦డునందో దోపువివార ఇమ కలకు ప౦ప6బడవలసీ 

యుండిరి, అమెరీకాయందు ముఖ్యనేనానిగ నుండీన థానుస్ గేజ్, 

ఆనునతీ నిని మస్ షూ సెట్నునకు గవర్న రతుగ నియమించి శ్రొత్స నియను 
ముల నన్ని ౦టిని ఎసెనికొ బలము'ద్యాణా ఆమలుపబుచుటకోు చ్రీటీమ్వా 
రధికార మిచ్చిరి. ౨“ 

బో కొపట్టణమ మింద పడనున్న ఈవిపత్తినిగుజించి 'తెలీిన 
తోడనే. తక్కినవలస సలవా రందటును సైనిక, ప్రౌంతికస సభలను 
గావించి మస్ పా సెట్టు, వర్త్ నియాలు సూచించినవిధయన సాధ్య 
దేశిక'మిన కాం గ సును సమా చేశ మొనరింప నిశ్చయించిరి, అందు 

ప తినిధు లేతెం 

రందజును బాహాటముగ ఇంగ ండుతో యుద మొనరింపవలె ననియే 
కోరుచుండిరి, జోసఫ్ గాలోవేనాయకత్యమున( గొందలు శాంతి 
యాత మగుఫంధికిం బ్రయత్నింపసాగరి. తీ వృవాదవివాదములయనం లీ 
తరము తమ శేర్చటుచుకొనిన అసెంబ్లీలకు ద దప్ప నితరుల శివరీకిని 
తమమో(ద పన్ను విధించుట కధికార ముండంగూడ దని సిరపలిచిరి, 
౧౭౬ 3 - -వ సంవత్సేరము మొదలుక్రాని పార్ల వెంటువారు తమమింద 



= మరికా న్య్వాత ౦ త్ర్య యుద్ధ ము 
వేయంగడ(గినచట్ట ములను, పన్నులను ఉఊదాహరించి శోకదాయకను 
లనిట్లి విధాననుల కమెరికను లెంకేనూ క్ర యును సమతింప(గూడ దని 
ర్రీరానించిరి. పొర్ష మంటు చెపిన కా కొ త్తయు త్రరువులను నిర నిర 
నున్ పరా సెట్సులీ రానముల న న కాక వానిని కార్యము 
లోనికి చబెచ్చునప్రుశు బలము ర్త యోగింపవలవినచ్చి మెడ Dre దక్కాన 
వలసలవా రందటును సాహాయ్య ము చవేయవలయు ననియు నిశ్చీయిం 
చిరి. నిండియు (చుతివలస యందును సంఘముల sop వాని 
ద్యారా సమ సపారశార్యములను 'నెఅవెర్చుకొ నులాగున రూధిపటు 
రొనిర, అంతమున కీ త్రీర్రాన ముల నన్నింటిని కాం, గృెసువా రెంగ్ల ౦డు 

రాజునక్రును Wn, క్యా'బెక్కు_ ప్రాంతీయులకును, 
గ్రైటు బ్రి టను పృజలకును పంపించిరి కాని పార్గ మెంటునకు( 
బంపరై రి. 

Fn 
ర గృసుయొక్క_ సంఘునిర్థైణాది కార్య ములు పగుల Fe 

సాత కము లై లెనను జాయమాన నూశ్రన స (సృళుత్వ సంఘటనమున కంకుర 
భూతములైన విషయము లీం నుంచెను, సంఘము ( Asscciation ), 
అఆనాయాతనము (Non-Importation సం 6 అనిర్యాత నము (Non- 
Exportation ) లనునవి నీరలయీా కార్య క్కనుయుననుండి జనిం చినవే, 
కీనికి( దోడుగ కృషిని, దేకియసరిి శృమలను బోత్స్చహీంచుటక్రును, 

శొతగ కల్పిం చుకొన్న కార్య విధానము లన్నింటిని అమలులో. 

బెట్టం చుకొనుటకును మటీకన్సి సం'సుముల ( Committees 9 నేర్ప 

RTI బగాహ్క_గ ౧సిద్దాం తౌను సార మమెరీకను సంఘముల 

నియమములను స్వీకగింది తడును హలము? 

వారును సానికాసంసలును నిగ*ం“యుల 9 ఢి థి" rl 

వ_ర్జింపనివారిమో(ద వలసల 

(పృయోగిం చుటకును నిమ్కర్ష 

కావింపంబ డేను, స్తాం ఫుదట్టము వుట్టనది మొవటుకొ ని ఇట్టి విధానము. 

లప్పుడప్పు డవలంసింపలబణగణునగు "నే వచ్చినవి, కావున నిప్ప డీసంఘమయు 
అవ J శ ఇ జ శాలి న Aka ద లన్నియు శీఘ్ర ముగ కాం గే సుతీ రానయలను కారర్టిరాఐ మునరబిద్ర ల 

యందే నిమగ్నము లయను. ఈసంఘములద్యారా రాజపక్షీయు లెవ 
రై నదియు, జాతీయపత్నీయు లెవ-రె నదియు గుర్తింప మంచియనకాళము | 

సుతీరానములకురా జపతీయులు సమతింపరె 6.అట్లి 
- ర జా” 

దొరకును, కాం, 

వారి పే నిర్భంధము లెక్కు_వయ్యెను. జాతీయులు వీరిని దోషులుగ 

నణించి విచారణప్రూర్వకముగ గొందబికు కారాగారళితముయు, మట 

కొందజకు (వృవొాసశిమయు విధింపసాగిరి. కాంగ్రె సుయొక్క సాధా 
వు. ననుసరించి పనిచేయణగడణన క్రాంతి కారకము. లగు 

స్థానిక సంస్థ లన్నియు నిటులే శావింప్రచువచ్చెన ఈఫంస్థలే తుదకు 

నూతన ప చళభుత్వమునకు మూలాధారము లయ్యను, మోి6దఈ6 బేర్కోటనిన 

_ యాప్రధానకార్యములే 'మొదటి సార్వజనికమ హోసభ ( Continental 

Congress ) నలనం "గావింపంబడినవి. తొము గావించుకొనిన తీరాన 
ముల కనుకూలముగా నప్పటిరాజక్రీయపరిస్టితులం చేవిధమైన మార్చు 
లనుగాని బిటివ్ ప (ప్రృభుత్వమువారు వేయనియెడల ౧౭౭)(-వ మే 

నెలలో లాటీ సమావేశ మగుట శేర్చాట్లను చేసీ కాంగ్రైసువా రప్ప 

| టికి ఫీడిపోయిరి, 

సించుచు. 

3X౧ 

సలసలవాగి యాకార్య క, క,మమువలన ఆంగ్లేయ దొరతనమువా 
రత్యంతము శొధపూరికు లె ఏ, అ మెరీకనులుపం ఫుకొనినదర ఖా స్తులను 
విచారించి సమాథానప్రార్యక ముగ వారికిగల దుఃఖములను దొల(గంచు 
టకు మాజు నియమనపుచట్టము ( Restraining Act) నొకదానిని 
శ బ్రీటిషువారు వారిమొం(ద వై చిరి. ఇందువలన వలసలవారీ మత 
హ్యేహరమనకు ప్ర ప న్యా కలిగెను, బి బ్రిటిషుదీవులతో దప నిక 
రులగో హత సలు ప్రట ai కధి కారము లేకపోయెను. 
బ్రీటిషువా రంగీకరించిన స సభలద్యారా ఊచితమార్ణమునంగాక అమెర, 
ల స్వయముగ నేర్చజుచుకొన్న క్రాంతిసమాజములు, కాంగా 
సులు సలహా నొసంగువిధానము లన్నియు రాజ ద్రోహకము లని స 
కులు నిరసీంపసాగిర, అమెరీకిను శేర్చజుచుకొన్న సంఘుములును 
నిర్చంధమార్ష ముల నవలంబించి రాజప శ్నీయుల జడిపించుచు, తమవిధా 
నములను కార్యరూపమునక్ర6 దేగడంగినందునం సా చూజ్య వ్యాపార 
మున కమిత మగు నష్టము కలుగసాగను. అందుచే ఆంగ్లేయులకు 
యుద్ధముచేసి ప్రతీకారము గావించుకొనుట తప్ప వేటొండుమార్షము 
శేదయ్యెను. sd వలసలవాసులును యుద్ద మవళ్యం భావి యని gs 
పోయు చుండిన, న్యూ- ఇంగ్ల ండునం దన్ని కడల నిట్లి పృ్కవాదము లే 
ss మస్ పా సె సెట్సునందు ప్రాంతికసభ స సమా వేళ'మై 
రాజ్య భార మును హస్తగతేము _ 'గావించుకొని స్వక్రీయరకుణము 
(Defenc3) నందు మగ్న మయ్యెను, కాంగ్రెసు. లేనికాలమున 
తత్ స్థానమున వ్యవహారములను జరఫుటకె అమెరీకనులు రక్షకనేన 
నొకదానిని సాపించుకొనిరి, అటు బోస స్రక్ నగరమందలి యాల గేయ 
గవర్నరు థామస్ గేజ్ అనునతండు దుర్గమును నురనుతు a 
మొదలిడి వలసలవారు సం గృహీంచుచుండిన యు సామ గలను 

కొల్ల షొట్టించుట కె యవకాళమును వెదకుచుం డెను, ఇటు ప న 
ఖు. వర్తీ నియాయందు వాలంటీరుదశములు పో వగుచుం డెను, 

| బోస్టక్, న్యూయార్కులందువలె దకీణకెరొలీనాయుదును "తేయాకు 
ధ్వంసము చేయబడెను. అచటిపాల నాధి కారము నంతను అమెరికను 
సంఘము హా స్పగతము వేసికొనెను, న్యూయార్కు, ఫీలడల్ వీయా 
పట్టణములను ముఖ్య స్తా నములు గం జేసికొని అమెరికనులు దేళ్ల మెళ్లె 
డల వప ప్లవృప్కచారమును _సలుపందొడథిరి,. అట ఇంగ్లండులో 

౧౭ ౭ ర-వ సంవత్సరమున పార్ల మెంటుసమా వేశము కాయగా నందు 
శ్రీ వర్షమును అమెరికాయం దతిభయంకర మెన వి దో 

హాము పెరుంసచున్న దని రయుద్దోషిం చిరీ. పార ర మెంటులోని జ 
సభలవారును. దీనిని ధ్రువప టిచిరి, అప్ప డీశెండుచేళములవారికిని 

రాజును మంతి 

సమాధానము. కలిగింపవలె ననునాశతో చాథాంప్రభువు. (Pitty 
కొన్ని హరతుల సూచించెను. తదనుసారము ఇంగ్న  ండుపార్ల స మెంటు 

వల'ససలమౌో(6ద నేవిధమెన పన్నును విథింప౦హాడదు, కాంగ్రాసువాళే 

వారియిహ్లానుసారము విధించుకొనవచ్చును. 

నివ్కుర్ష చేయు కప్పమును కాంగెసు 

_ కాని వార్ల మెంటు 

ఇంగ్ల ండునకో చెలీ లించుచుండ 

వలెను, వ్యాపారము జలయానము మొదలగువివ య ములం 'దెట్టెపరి 
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వర్తనము గాని చేయ(బడదధు, చట్టములక్రు విరుగ్గము గాకుండ 
న్యాయానుసారము వలసలయం కత ఉని తోంచినచోట్ల బ్రిటీష్ 
నేనలు నిలుపంబడును, న్యాయ'సమ్మతీ మైన | పృజల వాహ్కు_లను భంగ 

పటుచుటకె ఈనేన లుపయోగింప(బడవు * అని ఈపరతులయందలి 

సారాంశములు, వా స్పవమున కివి యన్నియు నిలగ్గండునశే లాభకర 

ములు. ఇందువలన న మెరి కాకు. గలీగాకులాభ మేమియు లేదు, కాని 

పార్ల మెంటు వీనికిని సమతింపదయ్యెను. పిదప ఎడ డండ్ బర్ అను 

నత (డు (పృతిపాదించిన విస్ట్రిప ధతి ( Requisition System ఎయు 

బ్రిటీష్ ప్ స్వీకారమును bn as, చిట్టచివరకు లార్జ్ 

నొ ద్రయొక్కప్ర ప,తిపొదనము లంగీకార మును బడెను, అనన. 

సారాంశ మే మనగా? * అ మెరకను 'లేర్చలుచుకొనినసంఘము 

లంగీక రింపణబడవు. ఏవలసయందలి ఎెా ఏం ్రెనను డానిసానిక ప స్కథు 

తషమును బోషించుచు సార్వజనికపోమణ మున ౩ శక్తేనుసారే మ 

దోడ్చడుచుండు నెడల నప్పుడు రాజును పార్ష మెంటును ఆవలసయందలి 
వ్యాపారవిపయమున6 దప్ప న బన్ను విధింపరు. 

న్యూయార్కు, ఊరత్తరశెరొలీన్యా జార్జి యా దప్ప దక్కిినవలసల 
_ వాదీకీ మత్చ్స్య్య వ్యాపార పుహక్క్క్లు ఉండదు. ” 

మ మెరికనులకు పాణఘాతము వంటిది, లార్తునార్తు యమొక్క_ నియమ 

"మలి ” నమెరికను శేకర్ వముగ నిరసించిరి. తత్స లిత ముగ 50డు పక్ష 
ములందును యాద్ధసన్నా హములం మక్కలి చుటుకుగ జరగసాగెను, 

గో యుద్ధారంభమున నమెరికాకు కావలసినంత శిక్షీతజలనేన లేక 

పోయినను సముద దుత్రాంతవా సులసంఖ్య ఎక్కు నఇటుచేత వ్యాపా 

రమునిమి త్రము విచేశీమలకుమూ శ్రే కాక స్వ దేశమున ( గూడ గమ 

నాగమనములల గావించునట్టి win శ్ ము వీరిదగ ణి నుండెను, 

'పర్తకఫునాకలను శత్రువులనుండియు, శ ద దశ దొంగల నుండియు 

రేషేంచునిమి త్రము యోధులును వీనివెంటం జ ఈ జల 

యానరతుకళటులు. కర్తజీనా, లూయి బర్జులమింద జరగిన దండ 

యా ల లందు ప ప్రసిద్ధికెక్కిన శార్యపూరిత కార్యముల సలిపియుండు. 

ట్ ఖీ కొ త్తగ జరగియుండీన ఫ్రాన్ఫు చేశయుతో డి యుద్ధము 

లందును పనిచేసియుండికి, కావున యుద్ద నూరంభమెనతోడనే వర్త 

కపు నౌకలు “పెక్కు. యుద్ధనౌక లుగ మార్చంబడీనవి, ఈనా కాపరివర్త 

నము యుద్ధము ఫూర్తి ర్సియగునంత వజకును జరగుచునేయుం డెను. ఆసమ 

యమున nase. ల ఆయయుధములును, _సెనికులును 

(పృ యాణము చేయంగల ౨౦౦౦ల సృయివేటునౌాక లీట్లు మార్చుదల 

నం'బెను, ఇవికాక మతీకిన్ని ప్రా పాంత ములందు తయార న నౌకలును 

ద్ర్టీషువ్యాపారనునవ నష్ట్రము (కథ, నుపాయముల సలుపసా గౌను, 

03000 ల 

౧౭౭ ౫-వ సంవత్సరము, ఏపి ప్రిలమాసమున మస్ హా సెట్సు 

నందు కలహము లారంభ మెనవి, ఇంగ్ల ండులోే మాండవజార్డి రెజు 

“నకును, "మం తు తులకును hls విదో ద్రోహాన్నెలో నుడికిపోవు 

చుండినలాసన సోచరమయ్యెను, (బ్ర చి టీవ్ వారు వలసలయెడల. నవలం 

సరణమున (క ప్రాంత మొక పెద్దబండ, కావున బింప నాకరా జనీతి పస 

కనులు సంగ్భ్కహీంచి రని 

_ ఈయంతిమనియవమ. 

మీ(దం బడవైచి లాగిం చియా, 

త్ర్యయుద్దమ 

పాలకులు మొట్టమొదట నీప్రాంతమునే అడలంద్రొక్క వలయు నని 
నిశ్చయించిరి, అ మెదీకాలోని బ్రిటిష్ సేనలకు ముఖ్యనాయకుండుగన్వు 
మస్ పూ 'సెట్సువలసకు గవర్నరుగను వచ్చిన జనరల్ చేజ్ యొక్క. 

ముఖ స్థాన మావలసయందలీ బోష్ట కాపట్టణమే యెనందున వెంటనే 

సహా ర్లమెన తమ పృతిస్థను స్థాపించుకొనుట కదెయే తగినవో 

“టీని ఆంగ్లేయులు తలపోసిరి. తాత్కాలిక ప (పభుత్వము నెడల అసంశ్ళ 

స్తులె తిరుగబదుటకు సీ సిద్ధముగం గూర్చున్న అ మెరిక ను జన బృందమును 

భయముగొల్ఫీ చెదరంగొట్టుట కప్పుకు గవర్న రునోద్ద నాలునురెజి 

మెంట్లసేన సంసీదముగ నుండెను, కావున వలసలవా శెచటనె న 

తుపాకీముందును' పోవుచెసి యుంచినవో6 గనిపట్టుటకు గవర్న 

రొకచిన్న సేనను సేలమువై పునకో జలమార్షమున6 బంపెను. శేణ్ొక 

పటాలమును నాటుమార్ల యుచ్యా రా కం కార్లుపట్టణముదగ్గణి నమెరి 

తెలిసిన యుద్ధఫామ్మగ్రుల నపహరించుటకో 

లేక న్య్యంసము గావించుటకో పంపెను, మటీయు నత, డప్పటికి 

౨౦,౦౦౦ల సై నికు లుం కినచో కార్యము లన్నియు! జక్క (బడ(గల 

వని పెయధికారుల శఅుకపలిచి అమెరికనుల సృచాఠాందోళనములను 

రూఫుమాపుట మై బయలు'వి క లెను, క ౦ కార్తునగర మునకు బోవుచుండిన 

నేనకు మార్షమందలి లెక్ళిం్ట కాపట్టణమదగ్గఎనే అమెరికనులతో డల 

పడ డవలసివచ్చెను, బ్రిటిష్ వా పు నోడించి చెల్లాచెదరుగ( 

దటుమ (గొట్లరి, స్వకీయ స్వాతం త్ర, ా ియునరై అమురికనులు గావింప( 

గడణగన యుద్ధమునందు మొట్టమొదట వారిరక్తము | సృవించిన ద్రీ 

లెక్సింగ్ధృ వశ లే జ సు బిటీవ్ సేనలు కం కార్డును చేరి 

యచట నమెరికను లాస్వల్చ్బకాలములో న గలిగి నన్ని టిని 

రక్నీంచుకొ నిన పిపడ మిగిలి పడియున్న యుద్ధసామ్యప్కలను నాశనము 

గానించియో లేక హరించుకొని యమో చెనుకకు నుర లెను, ఈమర లివచ్చు 

నపుడు మార్గమధ్యమున బ్రిటిష్ సేనలజెనుకనుండియు, దారిలోని 

ween డియు కించెలమాటుననుండియు నమెరికనులు వీరిసె 

నిప్పులు గురిసిరి, సమయమున  వేలళొోొకసహాయకనేన వచ్చుటచే 

రకుణము కలిగినది, poe బోస్టక్ చేరులోపల నాదళ మంతయు 

నాశన మెయుండెనిది, అట్టిసముయమున పొలకులపక్షుము వహించి 

అమెరిక నులస్వాతంత్రో సగ్యమమును భం'సము చేయనలయు నని 

కంకణము గట్టుకొని యున్న బోరీలగుంపులు చెలశే(గ జాతీయవాదు 

లకు స తిబంధకముల( గల్చింపసా గెను. వి రందణు నాయుధపా ణు లై 

అమెరికనుల చెదిరించి పోరాడందొడణిరి, న్య్యూూయార్ ్క_, పెన్సిల్ 

వని యాలో నగు కొన్నివలసలందు రా జప తీయులగు నీటోరీలసంఖ్యయే 

యెక్కు_వ. కాని అమెరికనులు సకాలమున మేలుకొని ర*జప శీయుల 

గృహములలో బలవంత ముగ€ జొరంబడి వారియొద్ద దొరకిన యాయు 

_థముల నన్నింటిని లాగికొని వారిని నిర స్త్ర లన గావించిరి. అటు. 

పీమట "జప కీయులను కంచెలలో( బడవై చి హింసించియు, రోడ్ల 

మీ౭ద రాలు విసరించియు. పళ 

Eee దుకాణములను యా. భకాక్యు 



అమెరికా స్వాతంత్ర్య యుద్దము 

లసవాదీని "స స్వగ్భహములం దే బంఫింవి నెలుపల కాపుదల పెట్టంచి 

అందుల క గువ్యయ ము నాగ్భహస్వామిచేత చే ఇప్పించియు, ఇంకను 
అ నేకవిధముల న మెరీకనులును కతువుల చాధ"పెట్టిరి. ఇట్సిదారు ణము 
లొనరించుబ తగునా యని మెవశ నను చున్ని ఉక! తేమమధ్య నే 
యుండి తమకు ఫుల్ల లెక్కించు rule దూరమున నుండు 

బ్రిటవ్ “సెనిక్రులక రళు నీచమైనహింసకు లగుటచే వారి నట్లు దాములC( 

స్ట న్యాయ్య మే యని అమెరికనులు ద్రశత్యు త్త తర మొసణు 

చుండిరీ. ఇ బ్లడిగిన యొక పశ్నక 6 BNET hes ఇంగ్లండు 

నందును, శరీరము అ మెరికాయందును ఉండును” అని అమెరీకా 
స్వాతం సృత్యు త్ర తర మిచ్చెను, ఇటి దారుణశికు ల విధించుట 
చేత సే saat క (క్రమముగ లొంగిపోయిరి. లేనిచో యుదము 

మీటినత రవాత ro వీరు మబీంత ప్రాణాంతకము లగు 
కంటకమ్ములుగం బరిణమించియుందుకు.. 

న్చివాది (ప 

_ లెక్సింగ్భ్రకొ సంఛుర్భ ఇమువలన -పొశమిన కలవరము చేత న్యూ- 
ఇ౦గ్గ ండుననుండియు, తేత్సరిసర ప్రా పాంతములనుండియు పౌరజనులు 

గుంపులు కటి రాదొడణరి. కొలందిదినములలో ౧౬౦౦౦ల మంది 
పౌరులు సమా చేశ మెరి. మస్ స్ షూ సెట్సు లోనగువలసలందు _ైవ్రాంతిక 

సభలు ( Provincial Congresses) సమావేశ మె వచ్చిన పౌరబ్బంద 

ములకు నాయకుల నేర్చాటు గానించెను, లెక్సింగ్ట క దగ్ధజణు జరగినటు 

వంటిఘుటనము జేటొకటి జరగకుండులాగున కట్టుదిట్టములను జేయుట 

కో అకు పొారబ్బందము. లన్నియు బోస్టకామో (దిక్ నడవసా గను. 

_ ఈపౌరజనులు శికీతులు గానిహేతువున క్రమము, కట్టుబాటు అను 
నది టేక అడ్డదిడ్డముగ పకువులమందలపగిది నడచిపోవసాగిరి, 

అశికీతులె “పీరివలననుండి యే తరువాత 
పోరాడుచుండిన వలసలనేన బుద్భృ విం చినవి. 

కాని 

యుద్ధాంత మువజక్రును 

కం కార్లుపోరాటముతరు 

వాత ఛెంతీములవా_స్పవ్యులు కొొందటు వలసలలోని (బిటెవ్-అధికా 

రులద్వారా ఇంగ్గండురాజునకు దరఖాస్తుల నంపుకొనిరి. 

(బ్రిటిమ్దళను లే ముందు _ప్రృజలమిందను తుపాకులను గాల్చీనందున 
సాధికార, స్వగృహ దా రాదుల సంర కు కర్ణము వలసలవారికి ని సెని 

కులే ఎని గాల్బవలసివ చె నని వ్రాయంబడియుం డెను. ఇట్టివిన్నప 

ములు లోనగునని రూ మారంభ మెనపిదప నోకస సంవత్సరముపర్యం 

తము పంపయిడుంచు చేవచ్చి నవి. కాని యుద్ధ మారయ దనుద్భఢవి శాస 

ముతో వేఖొొక చె పు సేనల సం గృహీంచుటయందును అప్రమత్తులుగ చే 

| యుండిరి, 

ఈ తరుణమునం దమెరికనుల కాయుధము లత్యావళ్యకము 
లయ్యెను, చాంపెయినుసరోవరముమోంది టికం జెరోగాదుర్లమునందు 
నా We se బ్రిటిష్వారు రైతుకు ర పోవుచేసియుంచిరి. ఈదర 

లోయబబుచుకీనుటకు జల సెన్య మావళ్యక మగుటచేత నమెరికనులు 

తదాదిగ క్రమబద్ధమైన జలనేనను తయారు చేయసాగిరి, బోష్ట కా 

మట్టడియందు చేరియుండిన శ సెక చెనిడిక్ట్ ప్ ఆర్మాల్డును అచటనుండి 

ర్మ 

అందు 

©) 

3౫౩ 

మరలించి ఎభెకాఎలెకా అనునతనితో౭ గలసి ఆకసీ న్మీకముగ టికం జె 
రోగాను ముట్టడం పు మని కార్మి గృెసువా రాజ్ఞాపించిరి, మన్షూ సెట్స్, 

కన్నక్ట్ క కట్ న్యూహోంప్ షె ప్ పెర్ వారలుగూడ ఈ కార్యమునకు దోణ్చ 

డినందున దుర్తము శ్లీఘు యఘ్రుముగచే అమెరీకనులవశములోనికి వచ్చెను, 

ఇందువలన అ క స్తా (సప్ర్రములు లభిం చుటమ్మాతృ మే 

కాదు; చబాంపైయికసరోవరములోని నాక లన్నియు వీరియధీన 
మయ్యెను. వ టియు సెంట్ లాశెన్సునదినుండిీ హడ్సక నదిలో యవణి 

కునుగల మార్లము వీరిచేతంబటెను, ఇ వన్నియు నిటులుండ టికం డె 
కో శాదుర్దజయ మువలన కాంగ్రె, సునీతియే మాజీపోయెను. ఆయుధా 
గారము వళ మశసటతోడవే ఫంధియుచేకీమును మానుకొని ( టీక 

సేనలు ముట్టడిం చునెడల స్వరతణార్థమ షటపడతపు. దని 

కాంగ్రెసు తీ ర్గానము గావించెను, వర్లీ నియావాసియగు జార్డ్ వాషిం 

గ్లనున కమెరికను నేనలసర్వాధిపత్య ప కాని pf 

వచ్చి యీనిమయోగమును హ స్తగతము చసికెనక మునుపే 

సాల్ యుద్ధము ఘటి'ల్లెను, 

బంకర్ 

బోస్టకాపట్టణమునందు ౧౮6,౦౦౦ ల నేన 'సమకూడినవెంట సే 

ఆంగ్లేయులు దకీ,ఇమున ఢాశ్చెస్టర్ కొండలను, ఠా త్తరమున చార 

స్రక్ నగరమును ఆ క,మించుకొని తమనే నాపంక్తి నింకను అభివృద్ది 

నొందింప Wane ఈసమాచారమును ెలీసిక్రొని అ మెరి 

కనులు చాన్తెస్ట నునకు నెగువగా నున్న రీ బ్రిక్ ్సహాల్ నొ నొప్పుకొండను 

బంకర్ 2 పల్ అనుకొని రాత్రికిర్మాతి, ప్ర ప,వేశించి యచట బురుజుల 

నిర్మించుకొని నివేశనసా నముల శలాక తత్ క్షణ మే ఆంగ్లో 

Broa దీనిని ముట్టడించియుండినచో సుకరముగ గెలిచియుందురు. 

కాని యట్లు వేత రెండవచాయడు పోయి ముట్టడింప వెయ్యిమంది 

కంక నెక్కువనై సెని[క్రలు హతులై నపీదప(గాని మటు నుల నచట 

నుండి పాజందోలుటకు వీరికి SI ఈయంద్ధమునం 

ద మెరిక నుముఖ్యనాయకులలో | నొకండు మస్ పూ సెట్సునివాసి యగు 

బో సెఫ్ వారక్ అనునతండు మృతి నంబెను, అనంతరము అమెరి 

కనులు బోస స్రనునకు చుట్టును బుఠరుజూలను నిర్మింపసాగిరి, ఇందువలన 

నాం గ్లేయులకు గన మ న. 

ఇట్లు యుద్ధ మారంభ మైనవెంటనే. వలసలయం దన్ని ంట 

జనులలో ఉద్రేకము పెరిథిపోయెను. న్యూ-ఇంగ్ల ండు కనడాలాసి 

హద్దులందున్ను తీక్కినవలసలందును ఒకవిధమగు సం గ్రామావస్థ ఏర్ప. 
“డెను, ఇంగ్భండుననుం4 కొత్తీనే సెనలు వచ్చుచున్న వని దేశేమం దంతట 

నాందోళనము జనించెను. కావున శెండవమాటు కాంగ్రైసుసమా 
'వేశము కావలసివచ్చెను. ఇంతవజుకు (బి,టీవ్ వ్యాపార మునకుమా త్రము 

పృతిళూలముగ6 బని నేయుచువచ్చిన యమెరీకనుసంఘము లిప్పుడు 

రకతణోపాయములను గావించుకొన మొదలీ జెను, మహాసభ "సమా 

వేశమె కొన్ని వలసలకు సలవహారూప ముగను, మటేకొన్నింటి. కక 

రూపముగను తీర్తానముల నందంజేసెను. మజీయు సేనల కావళ్యక 

పదార్థముల సం గ్రహీంచుట, వలసలయందలి కేంద్రుసంభుముల నన్నిం 



రర 

ట్ని (సృభు త్వాధి కారమును వహించునట్లు చేయుట, న్యూ మారు. 

ఉత్తర సీమలు, హడ్సకొ పీఠభూములు లోనసచోట్ల రక్షణోపాయము 
లను చెలకొల్బం దిరానించుట్క త న్నాయకనిమయో 

గము, కుత. ప్రీబంధము్కు యుద్ధనియమముల ప్రతిపాదనము, 

వ్యాపార విధానము, అ మేరికాఇండియనులివ్యవహారము' వారాహరణ 

విభాగ Postal Department సంఘటనము మొదల 

కార్యములను కాంగ్సెసు 

సేనానిరాణము, 

సకల 

వలసలవా 

అనిప్థ్ర 

మూనియుండినందున మరల న దేవిధమగు పద్ధతి 'సేర్చటీచికానక సర్వ 

జనాంగీకారముణో 

నిర్వహించి సలుపనసా గను, 

రప్పుశు శాసనాధికారము( Executive Power y నెడల 

నియమించుకొనినసభలు ( Conventions )9 

సంఘములు (Committees 9 ముదలగువానిద్యారా సకలకార్యముల 

నిర్వర్తి ంచుకిొనుదుండిరి, విప ప్ల వోద్యమ మభివృద్ధి సొందినకొలదియు 

రాజాధి క కత ము'లై న పొంతేములందలి ప్రభుత్వము నాశన మంద 

సాగను క కృనుముగ Pale అ సెంబ్లీలును లోపము గా(వొడ 

గను. లోపింపక నామమ్మాత్రిముగ నిలీచినవి సమావేశ మగుట 

మానెను. బ్రీటీష్గవర్న రులయధి కారము కీణింప సాను. కొందటు 

నవర్నరులు భి, బి,టమ్యుద్దనాకలమింద నియుకు లె పోయిరి. కొంద 

రింగండునకు వెడలిపోయిరి. మటిీకాంద అమెరికనులచేకులలో 

క దీలుగ( జికి_ర. వలసలలోని కాసనసభల (Executive Coun- 

0115 ) యొక్కయు, సామ్రాజ్య ప, క తనన లు 

(క్కనుముగ కీణించిపోవుచుండ జనాంగీకారఘు వడ 

వొచ్చినస సభలు మున్న గునవి ఆయధికార ములను Same: అది 

వటి అర్గసంయు క్ష రాజ్యములు (Half Federated States y గ 

నుండి భగ్న మైపోయిన సామ్రాజ్యపు శిథిలావ శేష ములనుండియే 
సంపూర్ణ సంయు క్షరాజ్యుము లుంద్భవిం చినవి, మింద నచించినసభలుు 

సంభుములు మున్న గునవి ఈ'సంయు _క్సరా జ్యముల క ంకుర తుల్య యు 

లయ్యెను. వలసలలోని రాజకీయసాం ఘీక పరిసితుల ననుసరించి యి 

రాజ్యపరివ_ర్హ నవిధానములందుమాతృము భేదము లచీకము లుండెను, 

ప్కజాధికృతములు_( Democratic), స్వామ్యధికృత ములు 
( Proprietory ), రాజాధిక్ళత ములు (Royal )అనివలసలలో మూడు 

Cyt (చు, జాధికృత ములు, పెన్సిల్ వనియా మేరీలాండు ప్రాంతములు 

స్వామ్య ధి కృత ములు, తక్కిన వన్నియు శాజాధిక్ళత ములు సమాజ 

ములున్సు _ వానియందలినాయకులును జనులచే. నెన్ను కొ నయడినవా 

రగుటచే కన్నక్స్ కట్ , రోడ్ దివులందలి దట కలలా. మార్పులు 

._ చేయవలసినయవసరము లేకపోయెను, లోలాలేపేల కొన్ని చిల్లర 
_ యేరా స టులందుమా త్రము మార్పులు జరగవలసీయాంటెను, ఇంక 

_ . స్వామ్యధికృతములై న పెన్సిల్ వనియా మేరీలాండులం దుండిన 

సజ అసెంబ్సీలు రాజాధిక్ళత ప్రా వాంతములలోని అసెంబ్లీ లంత పట్టుదలకోను, 

.. నిశ్చేయముతోను సామ్రాజ్య ప్రభుత్వరవణమున వై శపథ్ముల సలిపి 
| యుండలేదు, వీనిలోనియ సెంట్లీ లు కొంతకాలమువణజ కెట్లో ఈడ్పు 

ప,కారము లగు విభాగము లుం డెను, కన్నక్ట్ కట్, రోడ్ దీవులు ' 

అమెరికా స్వాతం త్ర్యయు ద్దము 

కొనుచు వచ్చి తుదకు సంభించిపోయెను. రాజాధికృతీములలోనివి 
దీర్చ కాలమువజకును సమావేశము గాకుండుటచేతన్సు తజచుగ, సమా 
వేళశములు వాయిదా పడుచుండుట చేతను, కొంతకాలమునకు బొత్తిగ 
నిలిచిపోయొను, మస్షూ సెట్పునందలి అశెంబ్లీ ౧౭౭౪ న లోషిం 
చిపోయెను, వర్డ్ ని మాలోనిదె ము నాసంవత్సరమునశచే అంతర్ధాన 

మయ్యెను. ౧౭౭౫-వ సంవత్చరము జనవరి మొదలుకొని మార్చి 

వణకును దీర కాలము జరగియుండన అసెంబ్లీ యే న్యూ యారు. నందు 

కట్టక డపటిది. అదేసంవత్సేరను ఏప్రిల్ నెలలో ఉత్తర కెరొలీనాయం 
దచటిగవర్నరు అంతిమపర్యాయ మసెంన్లీని గూర్చెను, అప్పుడే 
అమెరికనులసభకూడ జరగినది, ఈశెంకుసభలయందును సభ్యులు 

ఒక్కరి. అదేసంవత్సరము మునెలలోే జార్ది యాయండలి అ సెంల్లీ 

యడుగం మెను, ఆమబజుసటినెలలో న్యూహోంప్ మెర్ , దక్నీ ఇ కరొలీ 

నాలయండలి య సెంల్స్లు అంతీమప ర్యాయము సమావేశ మెనవి, 

ఆసంవత్సరము నవం బరుమూ'సమున న్యూ జెర్పీలోని అసెంబ్లీ ఘూ డను 

కాని అంత కు(బూర్య మే యచట జాతీయ'సభ ఏర్పడి య-చటేవ్యవహో 

రములను సస్టగతేము గావించుకొనెను. బ్రిటీష్ నారికోర్లులు, శాసన 
సభలు మజీకొన్ని నె ey మెటో కడపి తుద కన్నియు చేరు 

లేకుండ(బోరును, 

బంకర్ హీల్భ్ఫుట నానం తరము బోష్రకొనగరమునందు గజ్. కు 

బదులుగ సర్ విలియంహో యనునతండు బ్కిటీష్ పృభుత్వపుసర్వాధి 
సతిగ పదార్చణము గావించెను. సర్ హెన్ఫీ క్లింటక్కా జూక్ బర్హా 

యికొనానుకనేనాను లీరువురు హోకు తోడ్చాటుగ నుండిరి, ఒక 

సంవత్సరము గడచినతరువాత కార్న వాలిస్ వచ్చి వీరితో గల 

నెను, (బ్రిటిమ్ వ్యవహారము లన్నియు నీనలుగురసలపేోల ననుసరించి 

| జరగసాగెను, ఇటు అమెరీకనులపక్షమున వాషింగ్గను సర్వ నే నాధి 

_పత్యమును వహించి - నేనయందు ెక్కుకట్టుదిటములను గావించెను. 
లు లు 

ఇత (గు వచ్చునప్పటికి బోస్ట కొదగ్గటి ౧౪,౦౦౦ల మంది సెనికు 

లుండీదీ. వ రందటును (క్రమముగ శిక్ష తులు గానికారణమున' నేన 

యంతయు మిగుల అ_స్పవ్య స్త మగుస్టితియం దుం జెను, ఒకశేకార్య కు 

కొలుకే పోగై యుండియు సెనికలు వలసల భేదములను బాటించు 

కొనుచుండిరి, అందుచేత నిత డు వచ్చినతోడశే 6 మో రందటు 

నిపుడు ఉత్తర - అమెరికా - సంయు క్షరాజ్యముల సైనికులు గావున 

మీమీ ప్రాంతిక భేవముల sr విడ నాడుకొనవలయును ? అని 

బోధించెను. 

'జేటువానిని సహితము ముట్టడించు చువచ్చిరి. వాషింగ్లక్ ఈదురాచార 

సెనికులు సృభుతషముయొక ్క. ఆస్తులనే కాక ప్ర యి 

మును మాన్నించెను, సెనికు లుపయోగించు రయ (Rum) సారా 

 యముయొక్క పృ పృమాణమును తగ్గి ంచెను. ముతియు నికు, 'లీష్టము. 

వచ్చినపు హం; సెలవు bhi ఒక రెజిమెంటును ( Regi- 

ment వదలి 'వేటొొక శజిమెంటులో 6 బోయి చేతుచుండిరి, “న్వేచ్ళ్చ 

( Liberty) అను పవిత తృకార్యము నిమి త్త త్రము కటి బద్దు లై న విరఫురు 

లుషు కత్రు త్రువు లెదురుగ గున్మంకకాలము తమ మ స్థానము నెప్పటికిని 1 



Pre అని సెనికుల నందజను శాసించెను. వాషీంగ్ల నునకు 
_ మజంతవ్యాకులమును కోలుగ(చేసినది -సెనికుల నిరంకుశశిథెలవ ర నము, 

సేనాని వేశములను గావలి గాచు పహరాదారులు(( Sentries) అప 

మత్తులె చుజబుకుందనము గలీగి ముండక 
కే త్రువులతో సె తము ము (ప్రసంగములను సలుఫుచువచ్చిరి. ఈదురభ్యా 
సము నితయు రీ వ దృముగ ఖండించి అమెరికాదేశేయున జనింపని వానికి, 
అచట భార్య, వడలు, కుటుంబము లేనియతనికి నట్రిడూ త్రరణాయి 
త్రషముగల పదము ఇప్పటి నీయ? గూడ దని లు శాసిం చెను. 

మటియు విదేశీయులను నేనయందు చెర్చవల దని యాజాపీంచెను, 

ఇతనియీనియవు మెంతయు సంగత మెయుం డెను ; ఎందుచేత నన 

త. మారం౦ంభమె రెండుస సంవత్సరములు గడచినపిదప నికు ఫోర్డ్ 

Hoan దుండంగా ౧౧౩౨౪౮ సరు సెనికు లీతనిని విడనాడి జ 

పోయిరి. వారిలో ౨౮౦ మంది మౌ త్ర,మే అమెరీకా దేశీయులు, 
తక్కిననా రందటును వి బేలీయు బే. ఇ వన్నియు నిటు లుండ నితడు 

కళలు లగు ఆఫీసరులను నిమయోగించి సైనికులకు క్రమమైన యుదశిక్ష, 
ణము నిప్పిం చెను. _అనంతర మితండు బోస స్టనునగరపుముట్టిడిని సాగిం 

చుచు ఒకజల సేనను సిద్ధము చేయించి దానిద్వారా బి, బ్ర py en 

మార్గముల నరికట్రించెను. పిముట నితనికిం దోడ్ప్చడ వద్చేన వీరంగుల 

సాయముతో డాశ్చెస్ట రుకాండల నాక్రమించుకొని యచట నేనా 
రమకస్థానములను నిర్తి ంపంజే"సె pr బోస్టక్- - ఆ కృమణము 
నానాటికి త్రీ వ్ర ముగు చుండుట చూచి యిక నచట నుండుట "క్షేమం 

కరము గా దని బటట అప, దేశమును వదలి నోవాస్మో_పీయా 

యందలి హాలిఫాక్. పట్టణమునకు బోయి చేళిను. శేవులందు చ్చి టీమ్ 

నౌకల నరికట్టుటవలన పాడ అమర నలం గాన్ని యుద్ధసామ్యపులు 

లభం చెను, 

పరాకుతో వర్తిందుచు 

టికండెరోగాదుర్లయు స్వాధీన మె మెనపివప 

సేనతో మెయినురాజ్యములోని ఘనాటవుల;ండం 4 బ్రియాణముల 

సలీపి హ్యాబెక్కు_నగరమును ముట్టడింప(బోయెను, అకడ నతడు 

తనక ౦కు ముందుగే చేరియున్న జనరల్ రిచర్లు మొంటుగొమరీతో( 

గలసి పట్టణమును ముట్టడిం చెను కాని re కా చేదు, యుద్ది 

మున మాంటుగొనురీ హాతుండయ్యెను అంత ఆర్నాల్డ్ మిగిలిన సేనతో 

ఛాంచెయికొసరోవరముం జేరి దానిని దనవళశమం దుంచికొనుటక 

ఒక పెద్దజల నేనను నిరాణము సేయింపలడలాను. 

"ఇన్ని ఘటనములు జరగిన వెనుక నింగ్గండు పృధానమం త్రి యగు 
లార్డు నార్తు (Lord North ) సమాధాన "a ర SAEED 

నెలువటిీచెను వీనిని సరాసరి తిరస్క. 

_ గరించను, అది మొదలుకొని పొర్ష ముంటువారు తెచ్చినవరతుల నన్నిం 

టిని కాంగ్సెసు 

సలు మటేంత తీవ వృములై న నిర్బంధములకు దిగిరి. ౧౭ టీ వ సంప 

క గు గాని అమెరికే క కార్మి గృేసు 

తరము అకోబరుమూ సమున పొర్ష మెంటునందు వ్యాఖ్యాన మొసం 

సచు యూ౭డవజార్డి రాజుగారు 'వలసలవారిని. సంవూర్లముగ నణలం 

రొ 

అర్నారు కొంత 

'నిరాకరించుచుచేవచ్చెను, అందువలన బ్రిట్మ్పాల 

న వళమం దుంచికొనవలసీన దనికూడ 'తాకీదుల. నంపిరి. 

సంగతుల నన్నింటిని. ముందుగ "నే ఊహించుకొనియుండిన వాషిర్య కా 

ద్క వోకి 

దకీఠా లొంగదీయవలయును గాని వేజఉమియు(. బనికిరా దని 

వక్కా_ణించెను. పిమ్మట శెండునెలలకు మిందవచించిననియమన భు 
చట్టమునకుం దోడుగ నిషేథప్రుచట్ద మొకటి ( Prohibitory act ౫ 

విధింపంబజెను. తదనుసారము ఇతర బేశములవా రెవ్వరునా 

వలసలవారితో ఏవిధమైన వ్యాపార ములను గాని వ్యవహారములనుగాను 

సలుప6గూడదు,. అట్లు గావించినయెుడల నట్లవారి నౌకలు మున్నగునకు 

జ స్ప చవేయంబడును, ఈచట్టమువివయమున అడమ్స్ వకా్కా ణిం-దిన 

విధమున నిదె యొకపృకారమగు లాం ని కన్నిం€ిక్ 

ననుగుణాముగ నాంగెయు లీంకను సేనల నభివృద్ది చేయవలయు నని 

నిశ్చయించి అధి కారుల కట్రయు త్తరువులనే పంపి అమెరికనులతో ఆ 

బోరాడుటకు జర్మను మైనికల సంగ్కృహీంపంబూనిరి. విశాలమగు జల 

ల స మును అమెరికాయందు సమకూర్చి యందునుండి కొంతభాగ 

మును న్యూయార్కునందును, డక్నీణప్రవలసలందును విప్లవకారులు 

మోందికి. బంపి తక్కినదానిని కెనడా దేశమునకును బంపవలయు నని 

నిశ్చయింపంబ జెను, ములీయు అల్హరు లెచట మిక్కు_టమో ఎ-చలు 

కొంత కాలముపర్యంతము వి ద్రోహు తెదిరించి పోరాడుట సంభవ వెరా 

యా పృ చేశముమోంద'నే ముందు దండోత్తి విప్లవము నడంచివేంయా 

వలయు నని తీరానింపంబ డెను. వలస లన్ని ంటిలో నెక్కు_వ జన 

సంఖ్యగల ఫాగము చెసఫీకొఅఖాతమున కు త్తరముగ నుంచెను. అమె 

రికనుల కాహిరాదులు రావలసినది ఊ త్తరముననుండియే. కావున 

నిళముం దారంభింప(బోవుయుద్ధమునకు అర్ కానక న్య్యూయూా 

ర్కు_పట్ట్లణమును గావింపవలయు నని నిశ్చయిం ప(బడేను. మజియుంం 

శినడానుండి దకీఇమునకు నిరాటంకముగ రాకపోకల 'సలుపుట కప 

హడ్సక్నదిలోయను తమవళవముం దుంచుకొొనవతె నని ఆం"గేయులం 

వలసల పె 

| సిరపబుచుకొనిరి. ఇందువలన దకీఇప్రువలసల వారిని wey త్రరముననుం డి 

విడందీసినయ ట్లగును. అమెరికనుల ఐక్యమును భగ్న ముచేయుట కిద 

ఒక్క_యుపాయమేకాదు తక్కువ ఎదురలాట్టు గలచోట్ల ముందు 

యుద్దము సలిపి యక్క డజనుల నందజను హ _సగతుల( గావించుకొన 

క ఒకవె పున యుద్దకార్య యుల కిట్లు అఖండ పృయత్నములను 

సలుపుచు మజియొక ప ప్రక్క వలసలు తమయాధిపత్యమును స్వీకరించు 
జడల కొన్ని నరతులమా(ద సంధి చేయుటకును (బ్రృాయత్నిం పుల ఒకని 

యింగ్ల ౦డుదొరతే నమువారు తమగవర్నరుల కాజ్ఞాపించిరి.. వి అీకా 

వారికి లో-బడినవనో మరల శాంతి నెలకొల్పంబడు ననియు, జను 

లందణును తమింపంబడుదు రనియు అమెరికనులకు వ్యతిరేకము లె న 

చట్టములు దీకి వేయడు. ననియు, వలసల కార్యనిర్వవాణముల ఇ 

కావలసినమట్టున కిస స్వల్చ్పమగు ధనముమా లము కప్పమురూపముును 

రాంబట్టుకొనంబడు 'ననియా. ప్రజలకు బోధింపవలసినదిగ దొరతనము 

వెనువెంటనే రచేనలలాా 

సృధానములై న న్యూయార్కు, ఫీలడలొఫీ యా, చార్చెస సక నగరములను 

హా 

వారు త మగవర్నరుల క క శ్రరువుల నొసంగిరి. 



రె స్మోక్ష 

వారిదయుపాయములక్రు( (బైతివిధానములను పన్న సా గను, జ ఎలీ 

_ ర్కూపట్టణమునకు చుట్టు పృక్కు లందు రకుణస్థా నములను నిర్మింపంజేసీ 
₹ాం00ల సేన నా ప్రాం ములందు నిలిచె స్ట. ఛిటీమ్వ్యాపారమును 

నాశన a తము అమెరికను సె నికులను (బ్రయోగిం చెను, 
చిన్నయోడలను గట్టించి సము ద్ర, తీర ప, దేశములను గాపాడుటకును, 
ఆహారాదిప దార్థములను సమకూర్చుటకును నియోగించెను. రాజపక్నీయు 
లను సంపూర్ల ముగ నిర స్వ లంజేయించెను. బ్రిటివ్ వారికి లో 6బడయుం 

డని యితర జేశముల కన్నింటికిని వ్యాపారమునిమి త్తమ అ మెరికనుశేవు 
లను చదెఅపిం చెను, వాషీంగ్లను చేయిం చుకార్యజాలము లీటు లుండ 

స్వాభావికముగ నే ఒక సంవత్సేరము, కింద న్యూ- ఇంగ్లండులో నుండిన 

పరిస్థితు లిప్పుడు వలసలయం దన్నింట నేర్చడెను. వలసలలోని 
కా సునకుం జెందినసభ లన్నియు ను రము లయ్యను, ఇంగ్గ్నం 

డుత ్స సంబంధము క లిగియుండుటనుగూర్హి యింతవజు కెవరియభి ప్రా పా 

యము లెటు లున్నను ఇ6క ముందుమా త్రేము దానినుండి సర్వథా వ్ 

వడుటకు అంకుర్ వలసలవా రం౭దటబును స్వాతం త్య ఘాగేపు 

ఆము 'సలుపవలసినదిగా కాం, గృెసునకు విన్నపములను బంపసాగిరి. 

తదనుసారము ౧౭౭౬-వ స సంవత్సరము మేనాలయందు “ సర్వసాధార 

ముగా అమెరికా దేశ మంతటికిని, విశేషించి వారీవారిరొజ్యముల 

కను ఎట్రి విధానము గల ప (సృభుత్యమువలన జనులకు సౌఖ్యము గలుగు 

నని (పతినిధులకు6 దో6చునో అట్లిదాని "సేర్పజుచుకొ నవలసీని దని 

కో కార్యకర్త రలకు కాం గ్రౌనువారు సలవోల నిచ్చిరి, “వల 

'సలయందు6 గలుగు బాధలను ద్"లంగించుట కై విన్నవిం చుకొనినవిన్న 

పము లన్నియు బి, బిటీవ్పాలకులచే నుశే పక్షీ ంపటుడినవి, వలసలలోని 

“నేనాబల మంతయు దేశీయుల నణ(గC ద్రూక్కుు నిమిత్తమే వినియో 

గింప(బడుచున్న ది, కావున నిటి ప్రభుక్యముతో సహకార మొన 

_రింతు మని శపథములనుచేయుట వలసలకు సె భాతుకము గాదు, గౌరవ 

మును కాదు.) ఇట్రివే యగు అంశేములుగల లేఖ లచేకములు దీర కాల 

ముగ కాంగౌెసునకు వచ్చుచుండుటంజేసీ అప్పటి (వభుత్వవిధాన 
మునందు మార్చుదల చేయవలసివచ్చె నని వ,కటింపంబ'జెను. వలస 
లన్నియు రాజ్యములు ( States గ క ఆ! దన్ని వాసు లంద 

యును స్వాతంత్ర, ఘోవణము సలుపవలసిన దని తమ ప్రృతినిధు 

లను బలాక్క_రింపసాగిర, ఆ కారణమున నదే సంవత్సరము జూాక్రా 

"నెలలో వద్ది నియానివాసి యగు ఆర్. హెచ్, లీ అను నతడు 
“సంయు క్షములె న యావలసలు హక్కు పృకారము స్వేచ్చాస్వాత ౦ 
(లే, శ్రములను గలిషిియుండవలయును”* అని కాంగె, సునందు పతి 

 పొదనము గావించెను. చెండియు విదేశములతో 

సంపాదించుకొను టవసర మనియా, సంయు _క్షర”జ్యవిధానము నొక్త 
దాని చేర్పాటు చేయవలయు ననియు నితండు వక్కా_ణిం చెను. 
మధ్య దేశపు వలసలకు ప ప్రతినిధిగ వచ్చిన డికికాసకా పెని వచించిన 

_కార్యకృమమునందు పరివర్తనయు నభిలపీంచెను. ముందు సంయు క 
రాజ్య నిర్మాణ మొొనరీంచ్చి విదేశమలమ్మెత్సి సంపాదించుకొని యనంత 

ఈవార్త లన్నియు. దెవిని 

సంబంధమును 

రము స్వాతం త్ర, ప్రఘోపణము గావింపవలయు ననుట యితనీవాదము 

నందలి సారాంశము. కాని (వతిపాదిత మైన సూగోవుణ ప్రకటన మే 

యిన్నిం టిని జక్క. పెట్టును గావున దానిని తల్టక్రిందులుచెయుట అన 

వసర మని జూకా ఆడమ్స్ మున్నగువారు పృతిఘటించిరి, ఈ వాద 

వివాదముల మూలమునను, దవ్నీణజరొలీనావారు అసలు భూోహణము 

నకు సమృతింప కవోవ్లఎచేత ను ఘోోహణ ప్ర, ప,తిబాదనము పరిహ్మ_రింప( 

ak నని మా(ఠువారములు గడు వొసంగ(బకినది, ఈ యవ 

కాశీకాలములో సంయు క్త రాజ్య నిరాణమును గూర్చిన నియమములు, 

సమాధానములు కొన్ని కావింప। బడినవి. చట్టములను జేయుటకు ను, 

యుద్దవివయములందు విచారణపూర్వకముగ ' శీర్చాటులను జేయుట 

సను" కాంౌసు ఒక నూత న'సంఘమును సృష్టించెను. ఇదెయే కాలాంత 

రమున రా Executive Department) గల un 

మిం చెను. మూంశువారములు గడచినవెనుక జార్దియా, దకశ్షీణ శరొ 

న్య్యూయార్కు (సృజిలు _దప్పంల దక్కినవా రం దటును 

స్వాతం త రఘాగేవుణమున కను హాలముగ వోటు (V0t9 నొ సంగం డని 

(వతినిధులకు లేఖల నంపిరి, జార్జియా, కరొలినా ప్ర 

యమును ప్రతినిధుల యిస్తానిస్టములమో6ంద వదలిరి. చార సక్ పట్ల 

ఇముమోంయద ముట్టడి జరగుటకు సం సిద్ధముగ నుండనందున ఆ ప తినిధు 
లిదబును స్వాతంత్ర, ్రీఘోవణమునకే సమతించిరి. ఇంతలో జనరల్ 

సో అపారమగు నేనతో వచ్చి సాండీహుక్ర్కు_నందు దిగ ననువదం 
తులు చేశ మంతటను వ్యాపించిపోయెను. సుశిక్షీతు'లె న 3౦0,౦౦౦ ౪౮ 

మంది యోధులుగల సేన యతనినింట నుండెను. ఈ సేనకు సాహాయ్య 
మొనరింప వెంట నొకజలనేనయు నుండెను. ఊ,ద్రేకదాయకము లైన 

బడుటచేత డికికాసకా అతని యను 

యాయులతోపాటు (సృతివాదము లన్నింటిని ఆ పసంహరిం చుకొ చెను. 

అంత థామస్ జఫర్ సక్ నిర్తి 0చిన వడువున స్వాతం త, త్ర నీ ఘోవ 

ణము ౧౭ ౭౬-వ సంవత్సరము ' జూల నాలుగవ తారీఖున: , బ (బ్రకటింప6 

బటెను, న్య్యూయార్కు_ననుండి వచ్చిన్నస్కతినిధు లప్పటి కాస్టూోేహణ 

మునుగూర్చి చ్క్యము కలుగంజేసికొనలె 5; కాని కొన్ని దినములు 

స్ట 

వారి జ లీవిహ 

కడచిన నెనుక నా రాజ్యమండలి సంఘము[ూడ దీనిని స్వీకరించెను, చః 

సంహ హణపత్రేము( Declaration Docurnent )పెని కాలాంతర 

మున సభ్యు లందటును సంతకములు గావించి యుండిరి. ముస్పూా 

సెట్సు ఆభఖాతమ్ము జారి య్యా రా రూ త్రరశరొలీనా, దవ ఇ శిరొలీనా, 

"మేరీలాండ్, వర్జీనియా. "పెన్సిల్ వనియా, డిలా'చేర్ , న్యూయార్కు 

న్యూజెర్సీ. న్యూవోంక్ మర్, రోడ్ దీవి, కన్నెక్సి కథక్ నామకము 

లయిన పదుమూండు రాజ్యములపకుమున నీ ఘోపణము కావింప6 

బడెను. అనంతర మిపృత్సృముయొక్క_ సకళ్ళను రాజ్యములలోని 

వేటు వేణు సంఘములకును, సేనలను నడపుచుండిన. నే నాధి పతులకును 

బంపిరి, యూరోపీయను ంపథణడలణిన 

తరువాత వారివారి హృదయములందు ఇెలలేగుచుండిన. స్వాతం 

లమెరికాకుం బోయి నివసీ 

లప ర్యపరిణొమమును బొందినవి. ప్రజా. పు క న టం య జ 



ములు (Common-wealths ) కాం ౫”, సువారి 

లగు కార్యములకును ప్ర, 

అమెరికా స్వాతంత్ర్య యుద్దము 
స్వామిక ( Deinocratic ) భౌవనములున్కు ఆం గేయ సా మ్రాజ్య మున 
నుండి విడివడుటకుడల కారణములును ఈప త మునందు విస స్పస్ట్యృముగ 
వివరిం పంబసీనవి, ఆందవలి సృథా నాంగ మే మన 4... 

6 పృభుత్వములు వాని న్యాయాధి కారమును పాలికులయొక్ష క్క 
'సమృతిమో (ద బశయు దుం :శును, పపద్ధతియైనను ఇందులకు విఘాతము 

కలిగిం చునది యగుచో నట్రి దానిని రూ స్రమావి డానికి బదులుగ నెట్టి 
సిద్దాంత ముల నెటిప ప. నముల స్థాపించుట చేత ( దమకు వన, 

'సౌఖరమును గలుగునో యట పదతిని సాపిం చుకొనుట ప జలకు 
గలదు. ” మ ॥ | i నో 

రాజ్య క్రాంతి ఏంవయక మహో కార్యము లన్ని యు అమానుషి, 

కాత్యాచారముల సహించినమింద్కు నరకయాతనల ననుభవిం చినమింద 
నిరంతర ఘోర పరి శృ్మమ ములను సలిపినమి6దఏ లకులక్రొలందె పాగాము 

లర్పెంచినమిద ఫలముల నోసంగినవి కాని కేవలము మాటలవలన. 
గాదు. అందుల రీస్వాతం తృ శ్రియుద్ధము (పృబలనిదర్శనము. సర్వ 

జనాంగీకారముతో నె bisa పృకటింసయబకి నది. కాని రాజ 

పశ్నీయులు దీని నిరాలింప సర్వళ క్ల కుం. చొటుపడుచుండిరి. టిిటీష్ 
ప (పృభుత్వము కా మెపోవు చుండ వలసలయం దొకవిగముగు సంభ 

మేర్పడేను, (వొంతవిభాగము లన్నియు నాశనముకాంగాం గొ త్తీవి 

త్వరితముగ6 బె కి రాంజూలకుం డెను, స్థానిక పృభుత్వముల ' సంస్థలును, 

చామ, నగర ములలో శుకాళులును మార్సునొందెయుండ లేదు, వీనినే 

యాధారములుగ గొని వీనిమి(దచే నూకనపరిపాలనాపదకుల నమెరి 

కనులు రచించిరి. మొప్తు మొదట దేశాభిమానుల కందజకును కాం లూసు స 

ముఖము? వ -రించుననిమాత్ర, ము దలంపంబడెను. అంతకు మించి సనో! 

సంస కట్టియధి కారమును es వలసలవారి కందబికు నుచితా 

లోచనముల నొసంగుచు నిడి వారిమోందనే యాధారపకి యుండెను, 

కాని కాలక్క మమున పెని వ్రాసిన వడువున నీ మహాసభ కర్తవ్యము 

లగణితము శేపోయెను. కారరాను - అధికారము లెక్క వగుచున్న 
_ కొలందియం, యుద్ధభార మెళక్కుు వై నకొలందియు సపి*ంప లేనికొంద 

అకు దానియెడల “డ్వేవబుద్ది జ వచించెను, నుటీయు నొక పకృమువారికి 

వేటొండుపక్షమువారియెడలను, ఒకరాజ్య మతోడ వేటిొక క రాజ్యము 

నకును విద్వేవము లారంఛమయ్యెను. తక్ కో న్యూూ-ఇంగ్ల ండు 

వారల చేవగింపసాగిరి, రాజ్య మయులన్నియు కాం గె సునకు వోట్లనిచ్చి 

యుండినందున ఆరాజ్యములకం తు భిన్నములై న పంచాయతీ సంస్థాన 

C2 (UU 

పడయగొట్టవలె నని 

లన క్రమమువలనను, ఏ వి చేశసంబంధములవలనను మికిమో బేన వరములు 

' జనింప పెక్కు_పోరాటమయు లార ంభమయ్యెను. ఇందువలన నక్యవసరము 

ప,తిబంఫకములు గలుగుచుం డేను. ఒక యల్లరి 

గుంపు వాషింగ్ల IRF తిరుగ (బగణేను, బెంజమికా తాంక్స్ ౯ ఇట్టి 

పృతిపాదనములను | 

ప్రృయత్నింప సాగెను, ముఖ్యముగ యుద్ధసంచా 

ప్రశ 

యుద్ధసంఘ ములు, పోస్టు పృబంధములు లోననునవి సృష్టింప బడుటచే 

క కట్టుదెట్టు మేర్చణెను. వనికి సహాయకముగ6 గాలాంతర 

మున వి దేళకార్యదర్శి, అర్జీ కనిన క్షకుండు, యున్గ కార్య వర్శి? సముద్ర, 

సంబంధి కార్యదర్శి లోనగు పదములును సృష్పంపంబ డెను. 

హడ్సక నదిలోయను తమవశమునం దుంచికొని ఉత్తర, 

దకీణ రాజ్య చా సులను విడందీయవలయు నని . కీప్ బాతు (సుయ 

ఈ, కెరము త్నించుచుండిన ట్లి టిదివజుకు న్రాయయబడినది, కాని ముక 

ఏది కిందు కార్యసిద్ధి క లుగదయ్యె ను. ౧౭ ౭ ౬-వ సంవత్సరమున జన 

రల్ హో హాలిఫాస్సననుండి బయలుదెచ న్యూయార్కు నగరమునకు 

దత్నీణముగనున్న లాంగ్ దీవియం దమెరికనుల నోడించి వాజి( 

దోలెను, అమెరికనునే నాను లిరువురు కె దీలుగ6 బట్టువడిరి. 
నొకచోట , బృిటేషువారి కించుక నస్థయు కలిగినప్పటికిని మజి శెండు 
చోట్ల నమెవకను లే యోడిపోయి. వాషీంగ్లక డెలావేర్ నదిని దాంటి 

వాత శేవ మగునేనతో వెడలిపోయెను, RP Pe 3,000 ల కెదీ 
లతోపాటు వాషీంగ్ల క్ నామక మర్ల మొం గ్లే యు లచేత . జ కను, 

ఈ దుగ్గయు పోవుటవలన టు కమితనన్నము కిలీగాను. అటు 

ప్మట 'బ్రిటీమనేశాని ఫీలడళ్ వీయాను జయింప నిశ్చ్పయిం చుకొని 

యప్పటీక నీత కాల మాసన్నమైనందున తదావాసమునకు బనాలుంనెనలి 

ప్దప 

పోయెను. ఈసమాచారము తెలిసినతోడచే వాషీంగ్లకా వెనుకకు దిరీగి 
డిలావేరునదిని మరల చాయి యె ంటక్ వద్ద లెఫ్ట్ చెం కల్నల్ రాల్ 

నేనమాంద ఆ ఆకసి కముగం బడి wa కకం కేయిమంది-కె ద్లను బట్టు 

కొనెను. దీనికి తోడుగ నితయు మజిక్షొన్ని దినములకెర. Erte 
౧౭౭ ౭-వ సంవత్సరమున జనవరి నెలలో న్యూ జెర్పీయందలి వీ 
స్రకదగ్గజ కార్నవాలిస్ వెంట నుండిన మూడు పదొతిదళములను, 

pa ఆశ్వికదళములను ఓడించి యచటనుండీ శీత కాలము గడప 

స్కానునకుం బోయెను. 

మొట్ట మొదట నోడిపోయినప్పటికిని వాషింగ్ల కా శాంతిసహన 
ములను గోలగ్నోవక వీలయినచోట "నెల్ల క రాంబట్టు 

కొనుచు తోడోడ కాం, సును రాజ్యవా సులను మజణింత తని ; 

బని చేయవలసిన దని హౌచ్చకించుదుంచెను. దేశమందలి హోరపరి 
వాలనాధికారమును . (CIV! Power) నాశన మొనరింప నితడు 
(సృయత్నించియుండ లేదు. దేశ మంతయు నిమ్నోన్నతమును, అర 
ఇ్యామయమును నై నెనందున రాకపోకలకు సరియగు మార్గములు లేక 
పోవుటచే గలుగుకష్టములు బ్రిటీమ్వారికి బాగుగ ననుభవమునకు 
వచ్చుచుండేను. అహ మన యుద్ధ్సామగ గ్రులభారమును, ఆడం బరమును 
గల బి బ్రిటిష్ నే నేనలకు మార్గములు శని ఫనౌరణ్యమలసం డాను కొండల 
క లోగ యలను, నదులను దాంటుచుం బోవవలంయుం ననిన 
మికి్కిలీ కష్ట్య మగచువచ్చెను, ఎక్కు_వయుద్ధసాము గలం గాని, ఛార 
సహాము జ వాహనాదికములు గాని _లేకపోవుటంజేసి అ 'మెదీకను 

_ లొకమార్హ మున గాకపోయిన వేతోక మార్లమునం బోవుచువచ్చిరి, విద్వేమమంే 'సతేయయ్యను, కాని శ్ర క్రమముగ శాసన వి భాగములు మొట్టమొదట వాషింగ్రకా పరాజితు(డై, డిలావేరును చా౭టి పోయిన 



వహ అమెరి 

తోడనే జనరల్ పో ఫీలడల్ ఫీ యాను ముట్టడం చి కొంగ సును చెదర (6 

గొట్ల అమెరీకను సేన నలను వేణ్ొక ప్రక్కకు బాం మాం 

యుం డేను, 

గై కొనుటకై వెడలిపోయెను, దానిని గమనిం దియే వాషింగ్లకా సెని 
లిఖిందినవిధమున టడిలావేకునదిని మరల దాయి వచ్చి జయము గాంచం 

గ ల్రెను, ఇట్ట సమ మో దికే కార్యములమాలమున వాషింగ్ల కా పోయిన 

విశ్వాసమును రాంబట్టుకొనుచుం డెను, ఇందువలన రాజస తీయు లే 

కులు వాషీంగ్ల క పక్ష మున జేరిరీ, 

కాని యట్లు తు వీత కాలావొసమున విశ్రాంతి 

జనరల్ పో ముందు జరగవలసీన యుస్థమునశై ఇంగ్హండున 
సుండే నొప్పసే నెనను రప్పించుకొని దొ"రకినమట్టుకు కెనణడానుండి యు 

బలముల రావిందుకొ చెను, వీనితోడ్చాటుతో నితడు ఫీలడల్ ఫీ యా 
నగరమును ముట్టడించి పట్టుకొని అ మెరికాస్వాకం క ఏ యుద్ధమును 

పెన్సిలొవని మా, నూడెక్స, న్యూయాప్మ_,లందే అంత మొందింప 
వలయు ననియు, నూ. ఇంగ ౦డును, దక్షీఇ రాజ్య యను తరు నాత 

వేర్వేఖుగ జయింపవచ్చు ననియు నేర్పాటులను గావించుకొ నెను. 

కాని బ్ర టీక్వారిపక్షయున వలసలన్ని ౦టికిని కార్య దర్శిగ నున్న లార్డు 

జార్జి జర్మెయికా అనునతేయ ఈ యు ద్దేశమును సాగని చ్చినవాండు 

కాండు, రాజపతీయులై న ఆం'గ్లేయులును ఇండొియనులును గలసివ 

యొక గొప్పనేన కనడానుండి బయలుదేటి హశ్చ్సకొనది వెంట దక్షీణ 

మునకు రావలయు ననియు, జనరల్ పో దకహీణముననుండి బయలు 

కలీ ఆనదివెంటెనే ఎగువకు గ్ర యాణము సలుప్రుచు: బోయి ఉత్తర 

ముననుండే వచ్చు నేనను అల్బనీనగర మునొద్ద సంధింసవలయు ననియు, 

పడమటిదిశనుం డి వేతొక సేన పూ ర్వాభిముఖ మై వచ్చి ఆదే నగరము 

నొద్ద నాలెంకునేనలతోయ గలయవల ము ననియు లార్తు జర్మెయికా 

ఏర్పాటు చేసెను. ఈ మూ దేశము -నెజవేతీ యుండి నచో వాక్చకా 

లోయ యంతయు బి చ్రిటీకవారి చేత బశ న్యూ- -ఇంగ్ధండు తక్కిన 

చే చుయుండెకిది. యట్లు జరగియుండ లేదు, 

ఇందులకు కారణము జనరల్ పోకు నిశ్చయాత కములై న యు త్తరు 

వలసబనుండి కాని. 

వులు లేకండుటచే నతండు సమయమునకు అల్బనీకడక, రాకుండు 

టయీ, ౧౭౭౭-వ సంవత్సరమున వేసవికాలము సమీపించిన తోడశే 
వాషీంగ్గకా మరల జాగరూకు.డె జనరల్ ్హహోయొక్క_ సంచారము 

లను గనిపటి వానికి (మ్రుతి బంధక యుల గల్పింప సంసిద్ధులడైయుం డెను. 

పరిమ్క్య్భృత మైనయు శ్ర pn లేనికారణమున జనరతొపశో న్య్యూయా 

రూ_ననుంస బయిలు బేటి న్యూ జెర్సీగుండ నీలడల్ ఫ్ యాకు బోవ 

వలయు నని డయ్యెను, భూమిమార్లమున నే([ినచో 
వాషింగ్లకా అడ్డుప కు నని జలమార్లమున నోడలపపెం బయనమమ్యెను, 

“'సంసనిదు. 
థి 

అయినప్పటికిని “వాషిం జాతో షక తప్పదయ్యెకు. జనరల్ హో 

నౌకా ప్రయాణము సలుపుచు వచ్చి వెసపీక్ అఖాత ముయొక్క_ ఉత్త 

రపు చివరనున్న ఎల్, [- అను ప్కదేశమున దిగను. అచటి కనతిమార 

మునందే వాసి సింగ క్ జి నతడు శ్రాండిలై నుమోంది చడ్సొ 

- ఫోద్దవడ్డ ఆంగ్లేయుల srs కాని లాభం పదయ్యిన. అనంత 

7- 

త్రీ 

కాస్వాతం త్ర్య యుద్దము 

రము ఆక్ట్ క్ బకు నెలలో జర నుకొనువద్ద అమెక9ికనులు మరల ఆం గ్లయు 

లతోల దలపడిం. ఈపర్యా యమున ఆంగైెయు లే గెలిదిరి. కాని 

యపారము నష్టము కలిగెను, అందువలన నెన్నిచ్చిన అ మెదికనులను 

ఫ్కు తీ అుమంగొట్టంజాల రైరి. అనంతరము మటీకొన్ని దినములవ అకును 

సోను జుట్టుముట్రి యుండీ పీదప వాషింగ క నీత కాలము గడపుటళకు 

ఫోర్ లోయకు వెడలీపోర్మను, 

ఇక నుత్తీర ప్రాంత యుల యందు ౧౭ ౭౬. వ సంవత్సేర మున 

ఆర్నాల్లు చాం పైయిక్సరో వరమును జేసి యచట రవణోపాయముల. 

జేయించుచున్న సమయమున 3,000 ల యోభులుగల బి,/నీమ్ సేన 

క్యూ బెక్క్కు ననుం నే వచ్చెను. కాని ఆర్నాల్లుయుక్క_ (చృతిబంధక 

ములవలన ఆసేన ముందునకు సాగ(జాలదయ్యెను. ఆర్నాల్లువెంట 

నున్న బలమును జయించుట ఆం'గయులకు జలసె న్య మావశ్యక 

మమయ్యొను. అందునిమి త్రము సెంట్ లారెన్సునదియందలి పని వాం డృను 

బిలీపించి యచట పరిత్య క్షమై పడియున్న ఒక ప్రాతయోడను మర 
మకు చేయించుటవలన కొన్ని నెలలకు(గాని జలసేన సంసిద్దము. గాద 

య్యెను, అటుపిమ్మట నాం'గ్లేయు లీనూక నజల సైన్య పుందో డ్చాటున 
ఆర్నాల్లు నోడింప “rss కాని ముందునకు సాగిపోవ నప్పటికిని 

విలు కలుగదయ్యెను. ఈకారణమువలన నే దక్షీఇమందరలీ జనరల్ 

హోకు నికిత మైన యు త్తరువులు చేరక పోయినవి, మటు సటిసం వత్చ 

రము బర్లోయికానా నామకటిటీష్ సేనాని విశాలగై న్యముతో బయలు 

వెడలి టికం డెనోగాదుక్షమును ముట్టకించి యందలి అమెరీకనులను 

వెశలంగొ ప్రైను, అనంతరము మహార ణ్యామలసండా ప్రృయాణముల 

జేయుచు వచ్చి ఎడ్వర్డుదుక్ష రము వ్వ ణి హడ్చక నదిని జేరి యట విడీసి 

యుండ వెర్థాంటు-ఇలాకాయందలి బిన్నింగ్టక _గామమునోద్ద సెన్యో 

పయోకము లస రస్తుసామాను లపరిమితోముగ న మెరికనులు సంగ, 

హించి యుంచి గని విని వానిని కొల్ల గొట్లు నిమిత్తము శ్రుడరిక్ బాం 

అనునతనిసాయమున (౧౦౦౦ చెనికుల నంపెను. కాని యచటికి( 

జేరకఫూర ఏ మే జనరల్ స్టార్కు అను అ మెరీకకనే నాని హరినహీ 

ధర యువకుల (Green Mountain Boys) సాహాయ్యమున ఫె ఫుడ 

ఏక్ బాంనేనను చెదరంగొట్టుట యే కాక అతనికి సాయపడ వచ్చిన 

కల్నల్ చె, మకొదండును 2 శాతము నాశనము గావించెను.  ఇందుచే 

్రిజీమువొరికి ౧3౦౦౦ యోథులు నష్ట మెరి. బర్జోోయినునక్ర సాహా 

టీ చేయుటకై మొహోకొలోయసండ కల్నల్ బారీ ఇ సెంటొలీజరు 

నాయకత్వముగల వేటొకమైన్యమునకును. ఇట్రిగతియే పట్టినది. జన 
రల్ నికోల్ " హార్ మేర్ అను అమెరికనునేనాధిపతి. ఒరస్ శనీ 

దగ్గి లీజరున. కడ్డుతగ లెను. స్పి తిగతు లింకే స్రతిహలమగ 
ండినప్పటికిని చ శ్రైర్యసాహసములను వీడక బర్జోోయినుమి క్కి_లి ప్ర, 
స దక్న్షిఇమువై ఫునకు వచ్చెను, కాని మో౭ద వ్రాసి సిన విఫమన Fr 
జనరల్ పో రాకపోవుటచేతనుు మణి యేయితరమయిన తోడ్చాటు 
గాని దొరకక పోవుటచేతను బర్జ్లోయినునకు మజి రెండుచోట్ల నప 
జయము కలిగను. తుదకు ఫద్టోగానామక ప్ర ప్రుచేశేమునం 'దిదపకముల 



అమెరికా స్వా తం క్రయ ద్ధమ 
వారికిని మహో భయంకర మెన వు జర గను, అందు బగోయి 

పరాజయమును బొంది ౬౦౦౦ల సెనికలనోంయాడ waned చెత్త 
జి క్కను., 'చాం పెయిక్ సరోవరమున ఆర్నాల్లు ఓ డిపోయినప్పటి 

కీని మా ! యయ్యును. ఆత ( డింగ్లీ షువారి నొక సంవత్సరము 
పర్యంతము ఆంపుదల చేయుటచేత చ్చే బగ్లోయినునకు ఇన్ని చోట్ల నప 
జయము కలుగ6గా చివరకు సర్దోగాయం దమనెరికనులకు సంపూర్ణ 
జయము కలిగినదె. అమెరికనుల భౌగ్యచక్కమును దప్పిన సీసర్లో గా 
విజయ మే, అటుపిమట యుద్ధపువై ఖరి సంప్రూర్షముగ సూజిపోయొను. 

నః శీ ౧౭౬౨౫ మొదలుకొని అసయగా డ్రైంచివా రాంగేయు 
లచే sas అమెరికాయందలి తమ ప్రాంతముల నన్నింటిని 
బోంగొట్టుకొ నిన నాంటినుండియు అవ ఫేన. వొరకిన యెడల నింగ్ధండు 
నెడలగల పగను దిర్చుకొ నుటుకు వారు తహతహపడుచుండిఏ. వలసల 
తిరుగబాటువలన వీరికి శ్రీ మ్రముగ నే యట్టి యవకాశేము లభించేెను. 
౧౭౭ వ సంవత్సరమునం + దమెరికనుకాంగ్రాను రహస్య వ్యవహార 

ములకె జకసంఫఘమును సృష్టించెను. ౧౭౭౭-వ సంవత్సరమున నిదియే 
వి డేశవ్యవహారసంస్థుముగ మాటే ౧౭౮౧- వజకు నటులే పనిచేయుచు 
వచ్చెను, అమెరిక నుకాం గె, సునకును దానిరహస్యసంఘమందలి 
సభ్యులకును య్రైంచివారి యారితేర ౦% కాభిలాన మొదటినుండియు 
విదిత మయియేయుం డేను. అమెరికనులు తమ దేశముయొక్క_ యుత్స 
_తిసంపదలమి6ందను ఫూర్వవిశ్వాసము . కలవారై అనుకూల మగు 

కాలము లఖించినవెంటనే మరల నిచ్చివేయుతలంపుతో యూరోఫున 
నుండి అహారప దార్థములు, ఒబుఇములు మున్నగువానిని 'దెప్పించు 

కొనుచువచ్చిరి. ౧౭౭౬-వ సంవత్సరమున శీలస్డీకొ అనునతండు 
సెకిమ్మాత్సయు వ్యాపార పు - ఏజంటుగ పారీస్ నగరమునకు బోయెను 

గ్రుంచిదొరతనమువారు చూచియు (జాడనట్లు తటస్థభావము వహించి 
యుండిరి. ఇతనిద్వారా భోజనాదిసామ స, లమెరికాకు రవాణా 

చవేయంబ జెను, మణియు నమెరీకకొనౌకలు (తంచిళీవులలో నికి వచ్చు 

చుండెను. అ మెరిక ౯ నాకా యాధులు (బిటీమ్నాకలం బట్టుకొని 

ఫ్రెంచిశేవులలోం జేర్చుచుండి ఏ, అందుచే బ్రటీకవ్యాపారమన కమి 

తనవ్హము గలుగు చువచ్చెను. మటియు న దేసంవత్సరమునం దమెరికను | 

కాం గృసు bs sri chy ఫ్రాన్సు దేశేయున కొం పెను. 

సి యా మొదల యాలో రాఖ్యుములన గలసి వారీని 
(ట్ర 

స్వీకరించుటకును, యపడుటక్రును 
ర్రహ్రః ఆ 

_అమెరికకాజాతిని దానికి 

ప్రార్థింప వలసినదిగ నీదూతలనియోజన మెయుం డెను, geome 

. . "అర్థర్ లీ డీక్రా అనువారితో గలసి శ్ఫాంకి శి కా వ్యాపారికస సంధుల | 

పన మా పరస్పరము గావించుకొ గదలంవినసంధినిగుజేంచియు 

మాట లాడుట కై ఫ్రాన్స్ దేశమున శేథయుం డెను, కాని ఫ్రాన్స్ 

ఖ్ అమెరికాల ఈస సమాచారము లన్నియు సర్టో గాయుద్ధమవజుకును రహ | 

_ఫ్యముగ జరగుచువచ్చెను, అనంతర మిని బహీరంగ మైనవి. ఈ యుద్ధ 
మునందుం గలిగిన. పున శ్ర ఫ్రైంచివా రె 

స్పెయిక్ , 

| నప్పు డాచోటిని వదలిపోయిన అమెరికనుకాం గ్రెసు గ్గ 
నము నాక్రమిందుకొగనెను, అచబనుండియే అమెరికనులు య్రైంచినేన 

ద్ర ఫ్మోణా 

రికనులతో ప పరస్పరసాహాయ్యములకై సంధి చేసికొనిరి. ఏతత్ ఫలీత 
ముగ మబుసటి న క దెంగ్గ ౦డు ఫా (ఫాన్చులకు యాద్ధమారంభ 
మయ్యెను, స్పెయినునకు బి A టీషువారీకి మొద లే వె ర మి ఇ డెను, 

కాని వలసలవారి స. తేమవలస లెక్కు_డ తిరుగబడునో 

యను భయమున _ స్పెయినునకో సమతేము కాదు. అందుచే స్పెయిను 

మానముదృ నూనియుం డెను, ఒకసంవత్సేరము గడచిన వెనుక స్పెయిను 
ఇంగ్ల ండునకు విరుదముగ కలహము సాగించినది; కాని (గ, చీవారికి 

తోడుపడుదుం డిన యగపడుచుం డెను. అమెరికా - శ్రౌన్సుల సంధి 
౧౭౭౮ లో జరగాెను,. తరువాత డచ్చివారును ఇంగ్గండున కెదురు 

తిరుగ బాధ్యులైరి. pn తమచే యిని ఎవరి 
యోడలనె నను సోదా చూచి తమకు ప్ర తికూలము లైన ప (తోయులు 
దొరకినచోం దీసీక్రా నుటకు హక్కు = దని వచింపుచు చిటీష్చారు 
హో లెండునకు రాయభారిగ వచ్చుచుండిన హె నీ న్రీ లాశెన్సు అనెడి 

అమెరి కా దేశీయుని మార్హ మధ్య మున నడ్డగిం ది యాతే నియొద్ద దొరకిన 
పతేేముల నన్నింటిని లాగికొ నిరి, డచ్చి వారి కాంగేయులతో పోరా 

డుట కిదియే కారణము. అంత నీయుదము శేవలము అమెరికా చ్రటను 
లకే కాక విసృతరూపమున సమ స్ప్తయూకోప్రజాతులకును సముదృ 
కలం రము మగల బరిణమిం చెను, అంత 

సెక్కు డెక్కడ చాంగేయ, 

(పృపంచమునం దంతట 

 ధ్రుంచ్చి డచ్చి, సే స్పెయిను లోనగు జాతు 

లుండెనో అక్క_డ నంతయు నీయుద్ధ మారంభ మయ్యెను, 

ప్రౌన్సుతో సంగి జరగిన వెంటనే, ౧౩౭ ౭౮-వ సంవత్సరము 

ఏప్రీల్ మాసమున కాన "డె న్టైయింగ్ నాయకత్వమున న కగు 

శ్రుంచి జలనేన ఫ్రాన్ఫునందలి దొెలక్శేవుననుండి అమెరికాకు బయలు 

వెడలెను. అమెరీకాసంయు క రాజ్య యులమం, తి యగు యం, కాన,డ్ 
అలెగ్ జాం డై, జెరార్డ్ డీరానేవల్ అనునతీండును, అమెరికాకు మరలి 

వచ్చుచుండిన సీల్ డీనును ఈసెన్యముతో నుండిరి, అమెరికాలోని 

బ్రిటీషు నేనయం దప్పుడు జనరల్ పోకు బదులుగా వచ్చిన సర్. 

హెన్సీ, కింటక్ ఫీలడల్ సీయానగరమునం దుం డెను, ంచిజలనేన 

అమెరికాకు వచ్చుచుండినవా ర్త తెలీసినవెంటవీ వ కటల ల సనక 

రక్నకముగ నుండిన డిలా'వేర్ నదీముఖముదాలీ బ్కెటీమ్జలనేన ఆ ప్రదే 
శ్రమును విడిచివోయెను, ఆంత క ంటక్ అచట. నుండ సావహాస్ి ంపక 

న్యూయార్కు. పట్టణమునకు పోవుచుండ మార్ల మభ్య మున మకానూాతు 

నామకస్థానముదగ్గణి వాషింగ్లకా అడ్డగించి పోరాటమునకు దిం చెను, 

ఇదలటు న'మెరికక నేనలోని అశరలొచాన్లెనలీచామకమాట్టుండు చేసీన 

ద్రోోహమువలనం గాకపోయిన బ్రిటిమ్ నే సెన సమ_స్స మచట నాళన 
IER ఇతడు చేసి సవచుద్ధిహీనప్రకార్యమువలనచే క్ల కి టకా 

దప్పించుకొని. పోయి న్యూయార్కుును జేరణలి7ను, అదిమొదలు 

లయం రు సమా ప్ప మగువణకును న్యూయార్కు. పట్టణమే ఆంగేయు 

లకు ముఖ్య స్థానముగ నుండెను, | బ్రిటీషువారు ఫీలడల్ ఫీయాను దీసికొ 
మరల నాసా 
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లతో వచ్చిన జరార్జునకఘు స్వాగతము నొసంగరి. అత 'డాప, దేశము 

నందే నిలిచి వాషింగ్రను యొక్కయు, జనరల్ హపారాషియోగేట్సు 

ఇయొక్క_ యు యుద్ద నీతి పద్దతులకు సాహాయ్య భూత ములుగ నుండులాగున 

ఆ పాయ ములను పన్నుచుం డెను, అనంతరము వాహీంగ్హను నే నలు దుర్ష 

పం_ీ నొకదానిని జయింపల్గల్లెను. ఆపం_క్తిలో హడ్చకా పీశభూము 

లందలి చ్టపాయంట్ నామకసానమును వాపింగ్ల కా తన నేనలకు 

కం దృస్తానముగ నేర్పటుచుకిె నెను, అందువలన నితనికి న్యూ పోర్టు 

నందున్న తనవారితో నుత్తర పృక్యు త్తరయమలు 'సలుపుటకోను? 
బ్రిటమనే నేనలు దేశమభ్య మునకు రానెంచినవాని నడ్డగించుటకును, 

నే డిలావేరుతో సంబంధ ముంచుకొనుటకున్తు సకల విధ 

సౌకర్య ములును దొరకుటకును ననుకూలముగ నుండెను. డిలావేళునందు 

బిటీప్ నేన లపరిమితముగ నుండినందున సరియగు జయమును గానక 

ఫి ంచిడెసెయింగు న్యూపోర్టునకు వెడలిపోయెను. అచట ఫ్రెంచి 
7 త లు లో 

వారు, అమెరికనులు గలసి ౬౦౦౦ల బ్రిటీముసేన చనెదురొ._నC 

(బృయత్నింపసాగిరి. కాని ఇంతలో ఇంగ్ల ండుననుండి నుణీకొంత జల 

ఏ ఎ న నేన వచ్చుట తెలిసి డె (సియింగు ue పృయల్న ములను మాని hes ఎన 

నెదిరీంప(ంబోయెను. RT స్య్వల్పకాలమే జర7ను కాని పృచండ ధి (UU 
మగు తుపాను లేగసటవలన ఓడలు పాడుగాంగా, వానిని మరమ్మతు 

చేయించుకొనుటకు డగా సెయింగు బోస్ట క పట్టణమునకు ఇడలిపోరొను 

అంత న్యూపోర్టునందలి స్థల సేనయు pes బోయెను, అ 

బెస్టునందు మలఠలేకొంత ఫ్రేంచినేన సమ్ముదృ్క తీరములందలి అమెరికను 
wet దోడ్చడ సం ౯ మర్య్యాన్ను లు డఊహాంటు 

దీవియొద్ద ఫ్రె ంచి- బి టీషువారలకో యుద్ధము జరగను. కాని పరిణామ 
మనిక్సితముగ నుండెను, ఆ ట్లయ్యు నీయుద్ధము లన్నింటివలనను మిగుల 
ప్రోత్చాహితులై కెపెకా జాక పాల్ జోన్సు నాయకత్యమున అమెరి 

కనులు జే బ్రిటీవ్నాకలై యని దండె _తియుండిరీ, 

ల. వలసలతూర్పుతీర ములం దెట్లు  పోరాటములు జరగుచుండిన 

కాలమందే (౧౭ ౭౮ - ౧౭ ౭౯) పడమటన్సు ఉత్త తర సీమలందును అమె 

రీకనుల కనుకూలములగ విషయములు ఘటిల్లి యుండెను. వర్జీనియా 
rnin ఆధారమున జార్డ్ రోగర్సు అనునత (డు పక్చిమోత 

రసీమలందున్న బ్రిటీమ్వారిస్టానము లన్నింటిని ముట్టడించెను, 
స్వయం నేవకలసాయముతో నిత 6డు ఇల్లి నాయిస్ ప్రాంతమందలి 

_ భిటీమ్వారి ప్ర ప్రధానస్థాన మస కస్క_సీయాను మట్టడింప యనంత 
అహ విశ్శెన్నె సునుసై సెళము లో 6బటుచుకొనెను, a డెట్రా 

.. యిటునందలి ఆంగేయనేనాధిపతి ఆప పట్టణమును జయించి తీసికా 
౧౭ ౭౯ా లో అమెరికినుసే నాని కార్ అనునతండు మటికొంత నే నను 

వెంట నిడికొని యానగరమును ముట్టడించి మరల వశపలీచికా-నెను. 
పశ్చిమో త్తరదండయా త్ వలన peer కమితమగు లాభము 

కలిగను. ఇందువలన పడమటి సరిహాద్దులనుండి కోణ హీందువులు 
కావిం చున్మా కృమణములు ప్లూర్రిగ తగి పోయెను. యు దొనంతరము 

సంధికాలమునం దమెరికను లీసరిహద్ధ్దులందు తమకుంగల హక్కును. 

గడి విప్లవము ( Revolution )వలనC 

అమెరికాస్వాత ౦ త్ర్యయు ద్దము 

బుజువుపజుచుకొనుటయందు సమర్థ లై ర, మణియు నీపశ్చి మవిజయము 
వలన మున్ను ౦దు ఆవై పున. దమయధికార మును వ్యాపింపంజే సికొనుట 

కత్యు త్తమమైన a దొర కను, 

ఇక నిటు పూర్వభాగమున న్యూయార్కు. పట్టణయుం జేరిన 
పమట కంటక సైతము హోకం కె నెక్కు_వగ శేమియుం జేయ 

జాలండయ్యొను. వెస్తుపాయంటునొద్ద నేనానివేశ 'మేర్చజుచుకొని 

యున్న చాషింగ్లనును ఎదిరింప ఛైర్యము చాలక అతని నెటులైన 

నాతని సానయిరినుండ క్ కిందికి మెదానములోనికి లాగవలయు 

నని ఇత. డచేక ప ప్రయత్నమ్ లొనరించుచు స్ట్రోనీపాయంటునొద్ద 

౭0౦0ల మంది యోధులను సె తము పోయొట్ల్టుకొెను. జనరల్ చేకా a 

అమెరీకనుసే నాని అశ్వదళముతో స్ట్రోనీపాయంటునొద్దనున్న క్లి ంటకా 
నేనను నాశనము చేసిపోయెను. ఇంతేప పర్యంతేము ఒనె దసులు టస్క_ 

రోరసులలోని కొందును దక్క ( దక్కిన ఇరోకోయిస్ జాతుల ఇండి 

యను లందటును | బ్రిశీహ్వారిపకు.యును వపాంచియుండిరి. బిటివ్పరి 
పాలకుల ప్రోత్సాహము చేత నే ఈయిండియనులు పడమటివలసలమి(వ6 

బడీ కొల్ల గొట్లుచు అచట! గాంప్రరము నేయువారిని హీంసీంచు 

చుండిరి. ఇంతియే కాదు. రా పడమటి సరిహద్దుల 

లోని రాజప తీయు లమెరికనులభూములపపె పెం బకి దోపిడు లొనరింప 

సాగిరి. అంత జాకీ వక్ అనెడి అమెరికనునేనాపతి గొప్పదండును 
వెంట నిండుకొనివోయి ద్రస్తుతపు ఎలీ రానామకస్తానమున నున్న 

న్య్యూటొనుదగ్గ జ నీదోపిడికాం డ్ర, నందజను సంఫూర్ష్మ ముగ నోడించి 

చెదరణొ ట్రైను. అనంతేరము పశ్చిమన్య్యూయార్కు_లో ని సరోవర సమో 
పములందు నివసించునిండియ నుల గ్రా మముల నన్నింటిని తగులంబెట్టించి 

వారిపంటలను నాశనము చేయించెను. వలసలలోోని సితిగతు లీట్లుండ 

నిదేసమయమున పశ్చిమహీందూద్వీపములందును బ్రిటీష్ - ఫంచివారీ 
మధ్యను కలహములు చెలరేంసచుం డెను, మిక్కిలి సారవంతములిన 

నేలలు గలిగి ఉత్పత్తి నపరిమితేముగ .నిచ్చుచుండుటవలన - నీదీవు 

(స్కసంచమందలి వ్యాపారిక సానము లన్ని ౦టిలోను 

పృథాన మైనవిగ నెంచంబడుచుంటడెను. అందుచే అదీవులపె నధికా 
రము తమదే యని ఫ్రెంచివారును, బ్రిట్మ్వారును పరస్పరము 
వోరాడసాగిరి. 

లాకాలమున 

యుద్ధము లీ పృకారముగ జరగుచున్న సమయమంటచే వలసల 
వారు తమబేళమున కనసరములైన ప సృభుత్వవి ధానముల చేర్పటుచుకిెన 
మొదలి కిరి, కాం గౌ సుసభ్యులు రాజ్య సంయో జనము (Confederacy 

of States )న శకేనియమము లనుకూలముగ నుండునో ఆలోచింప. 

గల్లిన పత్యమ ఫలితము 

లను సుస్థిర ములుగ జేయుటకు ,ప పృయత్నిం పసాగిరి. అప్పటి జనులకు 

రాజ పృభుక్వ మనిన ద్వేవము కలుగుచుంజెను. సర్వాధికార ములును 
పృజలయందే యుండినవి. అవి వారు తెచ్చి పెట్టిగొనినవి కావు; సహ 
జములు. | పృభుత్వమునకు వీనిజవాబుదారీ లేదు అనగా ప్రజల కధి 

కార మిచ్చునదియు6 బుచ్చుకొనునదియు ప్రభుత్వము కాదు. ప్రభు. 



. ల్య ములను బట్టి 

అమెరికాస్వాతం శ్ర్య యుద్ధము. 

త్వయు జని న్మింపక ప్రూర్వముననుండియే సమసాధికారములును పజల 

యందు విద్యమానము లెయుండెను, ప పృజయే సృభుత్వమున కద్ధీ 

కోర మిచ్చునది? మరల ae TN yr ప్రృజలవలన 
నుండి యధికొరము నొందినపీదప స్కభుత్వము సర్వ సామాన్యుల 
లాభమునకును రక్షుణమునకును ఉత్తర దాయితేగమును వపా౦చును, 

ప్రృభుతో్యద్యోగు లిందుల కుత్తరచాతలు, ఏవివు"ను మయినను వీరు 
లోబడి పృజలకు స సృక్యు త్తర మిచ్చితీజవ లెను. సృభుబికుదము లన 

వసరములు. ఏంయుదో్యో గ మునకు గాని, ఏ తు టి గాని 
వచ్చు*రుదములు (Hereditary Titles) ఉండ 

. నక్కొ_అలేదు. ఈెహాతువుచేత నన్టీనియాయం బలి కృవుగ తౌధికార 
పద్దతి (System of Entails ) తీస్రివే మయంబకినది. నిరంకుశాధి 

కారము చనెదిరిం చుట అశా(స్ర్రీయ (Unlawful) మను సిద్దాంతము 
కుద్ధమాథ్యము. స్వతంత్ర, త్ర రాజ్యయుయొక్క_ జీవనవిన్నూ ర్తి రికి సార్టాయ 

త్రీకరణములు (Monopolies) ప (ప్రత్య కవిరుద్ధములు. వాజ యాంత 
రాత లకు లనమా త్ర త్రీమైన నిర్బంధము లుండక స్వేచ్చాయుకేము లై లె 

యుండవలెను, వ అతికీ ఘ్ర ముగ జర గునట్టి పంచా 

పరం పరగా 

యతీ విమర్శనముల కాటంకములను గలుగనియం గూడదు. ఎన్నికలు 

రేణుచుగను, స్వేచ్చ గను జర స మండవల యును, సృభుత్వాంగములందు 

వ్యవస్థాపకసభ ప్ర, ప,ధాన మెనది. వివిధాధి కారములు విభ కములు కావ 

లయును. వ్యవస్థాపక సభా నిర్యాచకు లెనిమిదిరాజ్య మల శాసకు లై 

యుండవల మును _ అని ఇట్టివే యగు నియమము లనేకము లేర్చ"డెను. 

జాక్ డికి కాసక౯ా రాజ్య సంయోజనమునిమి త్రయు ౧౭ ౭౬-వసంవ 
టు కొన్ని నియమముల చేర్పటీచి యందజుకును వినిపించి 
యుం జెను, స్వాతం త్ర, త్ర నహ ఘా్శ్గపణానంతరము కొన్ని వారములవటజు 

కును విని పని వావవివాదములు జరగుచువచ్చెను. కాని అటుపిమ్లట 

యుద్దము యొక్క. ఒ త్తి డివలన ౧౭౭ ౭వజికు నవి యటు లే పడి 
యుం డెను. న స జయాపజయములు తొటు మా ఆగ 

చుండుటచే అట్లతరుణ మున జను లందు. నంగీకరించెదరో అంగీక 

రింపరో యనుసం దేహమున వానిని బయలుపజుపక 

సర్హ్హాీగాయందు, గలిగిన జయమువలన జను లుత్సాహప్రూరితు లై "లె 

యున్న యదను గనిసట్లి యెప్పుడు ఇ నట్టల వానిని రాజ్యము 

లన్నింటికిని బంపిరి. ఆం ప్కృజూ పభుత్వ సంఘ నియమములు, 

లాసున కాధంగంబకిన యరి కారములు జనుల 

పౌరాధి కా? ముల జను లిచ్చు వోట్లను పరివ్కు_రింపవలసిన విధాన 
మలు-అన్ని యు విశదికరింప(బకి యుండెను, కాని వలసలకు 

_ మముగా ఉన్న. చేలలవిస యమున విరుద్దాభి ప్రా పాయము లేర్చడుటవలన 
ప్రజ లీ సం యోజననియముములకు వెంటశే సమతింపరైరి, 

వాని విధులు, 9 కౌం 

గ్ పోరాటము. _లారంభింపకపూర్యముననుండియే జను లేసులు 

అష్లావియనుపర్వత ములను దాటిపోయి యచట వారి వారి యానుకూ 

పంచాయతీ5"జ్యములనో (Commonwealths ), 

న స్వ్యామ్యధి క*ర ప్రాంతేములనో (Pe Provinces ) 

ఈఈ 

యుంచి చివరకు. 

పి 

హక్కును వదలుకొ నంగా ఆభూములను వేటురాజ్యముల కి, 

ఏ౧ 

నిర్తింపవలె సని ప్రయత్ని ంపసాగిరి. ఇట్లు వర్టీ నియాకు పడమట 
వండలియా ప్రాంతమును ఉత్తర శరాలీనాక. పడమట వకూగా 

ప్రాంతమును ఏర్పడెను. డేనియల్ బూను అనునతండును అతనియను 
యాయులును గలసి ఇంకను పశ్చిమమునకుం బోయి ఊక సిల్వాని 
యా పంచాయతీ రాజ్యమును ఏర్పాటు చేయనెంచిరి. ఇటే విధమున 
నదెవణు కేర్పడియుండిన సముద్ర ప్రాంత పునలస లలో దేనినో యొక 

దాని ననుసరించి శ్ _త్రేవలసలను సృష్టించునిమి త్తే తము ప్రయత్నములు 

జరగుచుం డెను, రోకాక్యముల నన్నింటిని దల పెట్టిన పళ్చిమారణ్య 

వాసులు ( Backwoodsmen ) మిక్కిలి వై చయ కథలు ( Jndivi- 

dualists ), ప్రభుత్వముమోందను దిరుగబడుట యనిన వీరికి మహో 

నందము, స్వాతం త్ర, బ్రయాద్ధము'నెడల వరకి మిక్క్కు ట మగు సవోను 

భూతి, తూర్పువలసలం . దింకను అవళిస్టము లైయుండిన క్విట్ రెంట్లు 
మున్నిగు దాస్య చిహ్నము లనిన వీరికి. పరమాసహ్యము, అటి దాస్య 
లాంఛనములనుండి దూరగులై స్వేచ గల భూములందు, వ్వేచ్భాజీవన 

ములను సలుపవలయు నని పిరీప డమటిసీమలకు వచ్చిచేరిరి. డ్నెట్కా 
యిట్ నగరమందలిీ ఆంగ్లేయులు కోగహీందువులను వోత్సహించి 

పంపిన దీక్రొ త్రసీ మలమో.దికే. ఈ దొంగదోపిడులను రూపుమాపుటశే 

కార్కు న్! నియానేనతో పోయి శోణహిందువులనే కాక చారిని 
ప్రోత్సహించిన ఆంగ్లేయులనుగూడ నడ(గ( ద్రొకీ్రా ఓ _త్తరపళ్ళిమపు 

సరిహద్దులం దమెరికను అధి ఎరమును Fs బంపల ల గను; 

మిసిసీపీ ప్పృలోయయందలి ఈ ల త్ర నేలలమాలమునీ వలసలవారు 

సంరోజననియమ ములను వెంటే పోయంగీకరింపనై రి, "పెద్దరాజ్యము 

లకును చిన్న రాజ్యము లకునుగల పరీమాణ భేద సే న నే మూల 

కారణము, _పెద్దరాజ్యములవారు తము మ్రింగివేయుదు రని చిన్న 

hy ia నన డసాగిరి. అష్టాషే యక పర్వతమలకను, మిసి 

సీపీ నదికిని మధ్య మస్ పూ సెట్బొ, కన్నెక్ట్స్ కట్, న్యూయార్కు, వరీ రిని 

యాలకున్కు దవ్నీణమందలి. మజీమాండురాజ్యములకును ఎక్కుడు 

భూము లుండెను. న్యూ వోంప్ మెర్, న్యూజెర్సీ, డిలాబేర్ మేరీ 

లాండులకు పడమట వ్యాపించుటకు విలు లేకుండెను. ఈ"ె పెద్దరా జ్యము 

లవా రింకను 'బెరుంగుచు పోయినచో. దము నెక్కడ మ్రింగివేయు 

దురో యనుభయమున we Neel రీరాజ్యసంయో జనమందు( 

బ్ర వేశింప నిష్ట్రము లేక పడమటి నీమలం దెకు,_వభూములుగలవారు 

బోల్ కరాజ్యములసార్యజనికలాభమున కై వారీహకు్క్కులను వదలు 

కొనవలయు నని పట్టుప ట్రిరి. అనంతరము రాజ్యములసమానత (Equa- 

lity of States జ జాతీయత ( Nationality ) అను నీ రెండువిప. 
యములును “గలుఫునొందువజుకును మేరీలాండువానులు తమంరుంగీకా 

రము నొస ంగశె రి. అంత "పెద్దరాజ్యములవారు. వారిేలలైపెంల 

౦ద విభా 

గించి తన్ని వాసులును. దక్కి_నవారితో పొటు సమా నాధి కారములు 

గలిగి సంయోజనమందు చేరవలయు నని కాం గ్రౌసు ఘూోహణము 

గావింధెను, అటుపిమట ' మేరీలాండువా సులుగూడ సంయో జనని యవ 



త్ 

రడ 

ముల నంగీకరించి పంపిన, అంతట నీని ముమము లన్నియు కార్య 

రూపమునకు వచ్చెను, సంయుక్త కాజ్యనిఖా సులు నూతన భూముల 

నా కృమించుచు EE నొంద౭6గలమార్లము లిందువలన లభించెను. 

౧8౭౬ - ౭౭-వ సంవత్సరములం దు త్తరపువలసలలో జర 

గినయుద్గముల'చ బిటీషువారిమనో రథము సిదెంపనందున నిపుడు వారి 

దృష్ట దక్షీణపువలసలక దిగెను, అంతపర్యంతము నుత్తరమున6 గావిం 

చుచువచ్చిన కార్యములను బొ త్తిగ వదలకు దమ్షీణభాగ ములను సంప్రూ 

ర్లముగ లో6ంబఅుచుకొనవలె నని నిక్పయించిరి. ౧౭౭౬-వ సంవత్స 
రమునందే' సర్ హెన్సీ క్లింటకొ సర్ పీటర్ పార్కర్ అనువారు 
చార్లెస్ట్రక పట్ట న. న్యా కృమణము సలీపియుండీరి. కాని అమె 

రకక్-నేనాని జనరల్ విలీయమ్ మాల్ ట్రియొక్క బలమ'స ఎదుర 

'ాటువలన వారి ప్పయత్న ములు విఫలము లయ్యెను, తదనంతరము 

౧౭౭౮ లో డ్రంచివారును, అ మెరికనులును గలసి న మొనరింప( 

గడయగినందున నపుడును బి, బి,/వవ్ వారి కంకగ లాఫిం చనదికాదు. కల్నల్ 

ఆర్బీ బాల్డు కాంప్ బెల్ pe న్యూయార్కు. లోని క్ర ౦టనునేన 

నుండి 3,)ఎ(00ల సెనికులను వెంటలొని సవన్నా నగరముమిందంబడి 

యచట నమెరికను నే నానియగు రాబర్జుహో నాయకత్యమున నున్న సేన 
నోడించెను. తరువాతిచెలలో నితడు చేళమధ్యమునం బ్ర వేశించి 
అగస్టైను స్వాధీనపజుచుకొ నెను. అటుపీమట రాబర్జు హోకు బచులుగ 
వచ్చిన 'బెంజమిక్ లింకల౯ ఆంగ్లేయులను జార్జి యానుండి విడల. 

గొట్టుటకు ప్కృయత్నించుచుం డెను, కాని ఫోరిడాయందు బ్రిటిష్ 
కత యగు జనరల్ అగస్ట్రయిను జార్జి యాలోని ఇ షు 
వారికి. దోడ్సడుటకు వచ్చుటచే లింకలకా తన ప ప్రయత్నమును విడ 
నాడి చార్జెస్ట నునకు మరలిపోవవలసినవా(డయెను, అగస్ట యిను "సవ 

న్నాను ముఖ్యస్థానముగం జేసిక్రాని జార్జి యానుగూడం. చాలింప 

సాగాను. అనంతరము అంగేయులు శిరాలీనాయందలి దక్ష్నీణో త్తర 
ఖిండముల శండింటిని గొల్ల గొట్టిరి, ఇ దేసమ యమున కి ౦టను జలస్లల 
సె న్యములకు నాయకం. సవన్నాయందలి దండనాధికారికి దోడ్చ 

డుటకు బయలు దేెజను. ఇందునిమి త్ర మిత౭డు న్య్యూపోర్టును వదలి 

"పెట్ట న్యూయార్కును విల్ హెల్తు వక్ నిఫౌ-సెన్నామకజర రృనుసే నాని 
క జ దుంచి 600 ల సనికులతో పు. కార 

వాలీస్ ఇతనివెంటనే యుండెను. రరువాత లార్డు రాడను మటీకొంత 

నేనతో వచ్చి కలసికొ నెను, వీరు _కీ క ంటను ప్రభృతులు - - మార్గములో 

నున్న చాళ్లెస్ట్ర నునగరము నాక,మించి బయటనుండి సా హాయ్యము లీ 
రాకుండ సరికట్టుటచే. 'లీంకొలనునకు లోయుడక తప్పదయ్యెను, 

లింకలక్దగ్గణ కస 1000 ల సెనికు లుండిరి, వీ రందజతోం 

గూడ చార్లెస్ట నుపతనమువలన అమెరికనులకు భరింప నలవికానితతి 
కలిగెను, దీనితో దక్షీ ఇ జెరొలీనారాజ్య 

పోయెను. అటుతీరునాత ను_త్తర కెరొలీ నాను సె తము జయించుటకు 

సలవహో నిచ్చి కార్న వాలి సును అచటనే నిలిపి క్ర టక తాను సవ 

ies న్యూయార్కు నకే మరలిపోయెను, 

వారికున్న యభిమానమును సేనను "జెల్ల డించుకొనిరి. 

మంతయు లోంబడి, 

అమెరికా స్వాతం తృ యుద్దము 

ఇచేసమయమున నుత్తర పువలసలందు సృస్తుతపుకాస్ట్ర యిక్ అను 

noe ద మెరిక నులకును ఛిటిమవారికిని “నెలరోజుల పర్యంతము 

తవ, వ మగు మ జర గెను, కాని తుదకు A బిటీషువారి! బయట 

Pa బలమ)స సాహాయ్యము వచ్చినందున bea క వెనుకకు 

 మరలిపోయిరి, 

ఇంగీ షువారు చా ర్లెస్తనును జయించుటచేత దక్నీఇకరొలీచా 

యం డ'మెరికనుల పృఫావము తేగ్గిపోయినది కాని దానిని సంయోజ 

నముననుండి విడందీసీ యా ప్రాంతేమునం దే యుదమును తుద ముట్టింప 
: a ee | క 
లయు ననుకొనిన బిెటీషువారి యభి ప్రాయముమా త్రము నెజువే 

నదికాదు, ఇందులకు కారణము, ఆంగ్లేయు లట6 గావింప6 గణణిన 

కార్యము లే, చార్జసకొవద్గ లోంబకిన అమెరికను _సెనికు లందటును 
వ్ ౧ట ద క యా | 
గ్ వా ఇ ప శి, షు ర కింద 'నెనికోదో్యో గములను సకరించి వారి పక్షమున 

బోరాడవలయు నని ఆంగ యు లొక యు త్తరువును గావించిరి. 

కల్నల్ బన సెటశేటకా అనునత౭డున్కు క్రొందటు టోరీలును ఊఉ "ఉన 
వారి సంఫులును గలసీ ఈయుత్తరువుల నమలులో( బెట్టుట్నకె చేసిన 

దారుణ క్రార్య ములమాలమున దక్షీణ శరొలీనాయందు ముఖ్యముగ 

నుత్తీరపువై పు జిల్లాలలో తుములయాద మారంభముగా6గా మహిసంమో 

భము కలుగసా గను. రాజపత్నీయు లగు టోరీ లొక ప్రక్కను విస 
(Whigs) లందటును ' మటీయొకనై పునను గుములుగుములుగ 

బయలువెడలి పరస్పరము హత్యలను గావించుకొనసాగిరి. ఆయుధ 

పాణులై ఆశ్వికులుగయ గొందటును, తుపాకులు ధరించి కొందటబును 

ఒకరి నోకరు చంప్రకొనుచుండిరి. . టళ్ణటను ఆకస్మికముగ లీంకలను 

యొక ఆశ్వికోదళముమో (దను బడి దానిని చెల్లాచెదరుగం చాజ( 

దోలెను. మలయు నిత డు త్తర కెరొలీ నా సరిహాద్దులం దున్న బ్యూ 

మ న న వర్జీనియా పటాలమును నాశన మొనరీంచెను. 

అ మెరికనులను భయ శ్రాంతులం గావించు నిట్లి డారుణకృత్యము లొక 

పక్కను జరసదుం డెసప్పటికిని వేలఖిెకప ప్రక్కకు తొన్సిస్ మారి 

యక థామన్ సున్గుర్ లవంటి ధీరులు కొంద అమెరికక౯ా సేనానులు 

ర్చి బిటీషువారి బహీ నే చానివాసముల ముట్టడించి గెలుపొందుచు తము 

ని రణో త్సాహము క్రీ శింపకుండులాగునం జేయుచుండిరి, 

వాంగింగ్ రాక్, నైంటీసిక్స్, రాకీమాంట్ మున్నగు (వ, దేశములం 

దమెరీకను లత్యం త సాహ'సకార్యము లోొనరించి మాత్ళ దేశమునందు 

కాని “కర్ 

లీనాయందలీ సితిగతులవలన అమెరికకా కాం గృెసునకున్సు వాషింగ్ల 

నునకును మిక్కిలి భేదము కలిగెను. అచట నపాయమం దుస్న వారిని ' 
రకీంప వీరు (పృయత్నింపసాగిరి. మటీయు నీసంవత్సరమునం గలిగిన 
యార్థిక దుఃస్టితివలననుు, జనులలో ' నుత్సాహాము తీణించుట చేతను 

వాహీంగ్ల నున కేమిచేయుటకును బాలుపో దయ్యెను. లీంకలకా పరా 

జయముచే బిటీషువారల "నెదిరింప వేటొండుసేనను దత్నీణమునకు పంప 
వలసి. వచ్చెను. కావున బొహోకా _డికల్బ్ యొక్క ఆధిపక్యమున 

పృయా వాషింగ్ధ్యక్ కాం ఫుననుండి, రసన ల వా నేన క్ర Ey 



“_ పమావలంబు 

వ టకు. సాహానీంపక దక్షిణ ప్రా, 

డాం న రా ఎ అమెరిక న్వాతే ౦త్ర్య్య యుద్ద ము 

అయలక్ దవమీణమానకు చెదలెను, సెనికులు జనరల్ గేటు 
+ యొక్క అన కరా లా కా మైక పట్టణము మోం౭ది క్రయ 

యచట నున్న కార వాలి సును ముట్టడించిరి, కాని గేట్సునకు 

సంపుూార్లమగు పరాజయము కలిగెను. డికలొ దముదమునందే హకుం 

ఆనేన కటుపిమట జనరల్ ౯ అనునతె (డు 

యనయ్యొను.. కార్న నాలిస్ al ఆ ర్రేరకెరాలీనాకు వన లెను, 

అత ౭దు క్త ంటనుత్తో చే చేసికొనిన యేరా గాటు శుకార ము తర కరొలీ నాం 

శయ్యెను. సేనాని 

వర్ద నియా రాజ్యములనసం డా భాల్టీ మోర్,ఫిలడల్ లియా పట్టణములకు ౬ 

బోవవలసియుం జెను. కాని మార్షమందలి సి స్టీతిగతు లితని నట్లు పోనీయ. 

వయ్యెను. జనరల్ గీ నుతో వ సంగ్రామము కలీగను. ఆసంచ్రా 

మమునకు న పూర్వమే 1 కంస్పమాం పెక్కా కాసె “సక్స శామక ప్ర ప దేశములందు 

కార స్ పక్ష పునేనలకు పరాజయము కలీగెను, hese దస్షజ 

ఖ్ జ సంపూర్లమగు పరాజయము కలిగెను. ఈ యాద్ధముల 

వలన బ్రీటీవ్నే న తీణించిపోవు ముండినను, ఖై ర్యసాహాసములను 

గోలోవక కార్న నాలీస్ ఉ తర కెరొలీనాసం డా పోయి వర్జీనియా 

సీమలందు లీ నుతో. దలప'కి యతనినేనను కొంతవజకు చెదర లాటి 

ముందునకు పను ౧౭౮౧-వ మార్చినెలలో లొ ఫోర్తుకోర్డు 

హొసునొద్ద నమెరికక్- బిటీవునేనలకు మరల కలహ మయ్యెను. 
ఇందును చ్రిటీషుచారికి జయము క లిగినప్పటికిని ౬00 ల _సెనికులు 

మేల. అప్పటికి కార్న వాలీ సువెంట౨,౦0౦౦ల _పెనికులుమూ శ్ ము 

నిగిలిరి. ఆస్వల్ప నేనతో గీ గీ నును వెన్నంటి తజుముటక[ు సాచౌనిం 

పక "హెల్ఫొ బరోకు పోయి యచట బ్రిటీమప లౌకము నితండు 

నెలకొొ'ల్సెను, అక్కడ కొ న్ని వారములు గడపి క్రొ త్తసె సె నికులను 

ప్రోవుచేసికొను నభి ప్రాయముతో నితండు తరువాత సముద్ర, సాన తీరమందలి. 
విల ంగ్ట నునకు వ క అంత ల ను ఇతెండు re PE 

బోవక దకీఇఇరొలీనాయందలి కామై చాన్లె ప్రక నగరములవై ఫు 

నకుం దిరీగాను. అక్కడ నితండు 'బిటీషునేనాని యగు రాడనును 

తటుమణొట్టి కార్న వాలిసు PO రప్పింపవలె నని (ప్రయత్నిం 

చెను. నై ంటీసి సిక్ యొద్దనున్న బి, ట్రీషుస్టానమును ముట్రడిం చెను కాని 

యం దిత నికి జయము గలుగదర్యూను. 

స్పింగ్సునొద్ద మటీయొక యుద్ధము జర”7ను కాని అందును ఇరుఫకు. 

ములవారికి నమితమగు నష్టము కలిగెను, కాని | గృీనుయొక్క_ ఆజ్ఞాను 
సారము చిల్లర పోరాటములను 

ఆండ్రూ పికన్స్, హె న్సీలీ, విలియం వాషీంగ్గ క్ అనువారలు 

మ్యాత్సము పోయినచోట నంతయు జయనుసే కాంచిరి, బ్రిటిషు 

'లెనవారి రక్షుణార్లము విడివిడి! నక్క_డక్క_డ 
స్థా పింపయబడియుండిన ఇంగ్లీ షువారిస్టానముల ( ౨0515) మిందను 

బడి కొన్నింటి నా కృమించికొ నియు6 గొన్నింటిని చెదర 

గొట్టి నాశనము గావించియు నుండిరి, బ్రిటీమవారలకం దోడ్చడ 

. వచ్చిన జనరల్ రాడక్ తనకీణనేనతో + చాన్లెస్టక్ డాటిపోవు 
సట శతు వదల మ 

సె 2 A Ny యూటా 

సలుప(గడణగిన మారియక్కా సున్దుర్, 

వెంటనే ఒక). ప ర్యాయముగ భూమియందుండియు, 

గావించిరి. ఫ,ంచఛచి ఎడ రల్ డి, లెస్ అందులకు 

పోయెను. ఇట్లు దక్నీణము నుద్ధరిం చె ననుకీర్త U నునకుం ఉఊకూరినది, 

కాని దవీణమం దీపరిసీతులు గలుగుటకు ముఖ్యకార ౭ మూ కార్న 

వాలిసు ఈచోటు వదలి వర్తీనియాకుం బోవుటయే. వుద్దినియాను 

గెలువకుండిన దక్షీణ ప్రాంతములను వశేమునం దుంచికొనుతు అసాధ్య 
మని యితేయడు తలవోసి యు మతయు వర్డ్ నియాకు 6 బోయిన 

రయెడల జలసేనాసాహాయ్యమున శెన్స_వలాభము నె నొందవ చ్చు నని 

నామెరికనులేకే 

లాభము కలిగను. విల్మీం్భ్రనునుండి కార్నవాలిసు పీటర్పు బదు అనుపట్ట ' 

ఇమున కేంగెను, అచట క్లింటకా పంపిననేన ౨౦౦౦ ఆ వజకు 

నుండెను. అమెరికళాకాంగ్రాస సు చేసీనతీ రానమువలన కద్లు ౯_డె స్వప 

కుమును వీడి శత్రు, వతు. జేరిన చెనిడిక్ట్ ఆర్నా చనం కలియం. 

ఫిలిప్స్ అను వేఖోకన్య కి కియు పేటర్సుబడ్డునే సనకు నాయక్రులుగ నుం 

యితనియుడ్లేశ మెయుం డేను. కాని యిందువలన 

డిరీ, శెరొలీనాయందు కార్న వాలీసు చేయుచున్న కార్యములకు 

సాహాయ్యభూతములుగ నుండులాసన చెసపీక్ _ అఖాతమునం దొక' 

సే నాస్థానము నేర్పాటుచేయుటకు వీ రిచటికిC బంపంబడి “ముండరి. 

వర్జీ నియారాజ్యమున నెదురయబా కేమియు లేదని ఉత్తరమున న్రైడ 

రిక్స్బర్లువజికును, పడమట చాన్లెట్టాస్విల్సీ వజకును గల దేశము 
నంతను (బిటిషువారు కొల్ల గొట్టి. కాని ఇంతలో "లేవ్య స్పై 
నాయకత్వమున నొక య మెరీకను నేన వీరి నడ్డగించెను. ఈ పరిస్గితిని 
గనిపట్ట భూమిమో(ద నింకను యుద్దము సాగించుటకుల దగినంత 

నేనాబలము లేనందున జలనేనకు సమోపములో నుండులాగున నొక 
యనుకూల పృ బెశమును నేనానివేశేముగ శేర్చటుచుకొనవల సిన దని 

న్యూయార్కు. నందలి క్షి కి ంటక్ కార్న వాలీ సునకు నుతెరును గావిం 

చెను. మొదట శరొలీనాను వదలవలసిన దని క్షింటనుయొక్కాా అభి 
మలేము గాదు కాని ఎట్లును వదలి వచ్చినందున చేర్హముంనది బేళ 
కె ంటును అట్టి యు త్తరువును గావించెను, ఈయాజ్ఞల 

కార్న వాలిస్ యార్కు_ టొనునొద్ద విడి"సెను 

ననుసరించి 

అప్పటి పరిస్టితులయందు సము ద్రముమో (ద నందున ముఖ్య 

ముగ చెసపక్ _ అఖాతముమిా6ద నధికారము గలిగి దానిని వశమం 

దుంచికొనుట పరమావళ్యక మైయుం డెను 3; ఎందుచేత ననంగా, 
కాహారసొమ సలు " మున్న గునవి రావలపి 

నన్కు వాహీంగ నునకు న్యూయార్కు. ప్రాంతములనుండి _త్వరితముగ 
సేనలు హు అదియే అనుకూల మస మంచిమార్లము. అకారణ 
మున కార్న వాలిస్ యార్కు_కౌనునందు చిగ నను సంగతి తెలిసిన 

కనా సున 

._ ఒఆలముననుం 
డియు నతేనిని ముట్టడిం పవలయు నని వాషీంగ్లను కృత నిశ్చయుం 

 డయ్యెను. తదనుసారముగ నాళ (గును అతనికి సాయెకుడ వచ్చిన 
రోచెంబ్ొ నామక స్పెంచినేనానియు నిరువుగును గలసి ప 

న బి టీవ్వారితో వోరాడుచుండిన గ్రైంచివారల నాజల 

పళ మహీందూ 

సేనలను వెస ససీకు-అఖాతమును వళేపజుచుకొనవలసేనదెగ ను _త్తరువులయ 

ల "సమ్మతించి 



విజ 'ఈ 

౧౭౮౧ - వ సంవత్సరము ఆగస్తుమాసమున ౨౮ నాకలతో హెయిటీ, 
నుండి బయలునెడలి రాందొడగను, బి బ్రిటిష్ ఎడి రల్ ౫ గ్కాబ్స్కు ఈవార్త 

“గ్ర మగ న 'తెలీసినందున IP an బయలుదేెటను కాని 

గెస్సీ పోవనెంచిన నిర్దివ్ద స్థాన మేదియోం యది ఇతనికి బెలీయదు, 

కావున "సి గ్రౌస్నీకంకు ముందుగ చెసపీకు-అఖాతమును జేరి యచట 

a గానక న్యూయార్ము_నకుం బయనమై పోయెను అచటి 

శేయనపిదప్ప వాషింగ్భ్యక్కా రోచెంబోలు దక్షీణాభిముఖులై పృయా 

ఇమలు సలుప్రుచుండుట వినినతోడశే వారి యుశ్రేశము యారు. 

కునును ముట్టడిం చుట యని గృహించి వెంటనే తతే(డు దక్షిణము 

నకు మర లెను, కాని ఈమధ్య కాలములో గెస్స్ చెసఫికు-అఖాత మున 

(బృ వేశించి యచట నిలువందగిన నెలవు నేర్చజుచుకొ ని కార్న వాలి సు 

దక్నీణమునకుం దప్పించుకొని పోకుండులాగున జేయ్సునదియందును 

క్రూయిజరు-ఓడలను సాపించెను. భూమిమార్లమున నేతెంచి 

వాషింగను రోశచెంబోలు యాక్ము._ కనును ముట్టడం చిరి. తనువాత 

బ్రిటిమజలనేన ఇిసపీక-అఖాతమునకు రాయగా చంచిజల సేన దాని 

షేడించి పాజుందో లెను, బ్రిటీషు ఎడ్మేరలు వారమురోజుల పర్యంత 

మచట సమిపముననే యుండి లేశమాత్రమైన నవకాశము లభించు. 
చో, లోపలం జొరబడి కార వాలిసునకుం దోడ్సడవలయునని సత 

విధములర బృయత్నించెను గాని విలు కలుగదయ్యెను. మీందు. 
జు స్ట 3 

మిక్కిలి న్యూ పోర్టుననుండి జేతొక రంజలి సాన తన మక 

రాణా గే లాన్ ' ఆచోటు వదలి న్యూయార్కు. నకు వోవవలసినవా?౭ 

దృమార్హమున దొరకవలసిన (ద సమ స్త డయ్యెను. ఈప్ర, ప కారము “సముద 

విధములగు తోడ్చాటులనుం డియా వంచికుంటె భూమిమోందనుండి 

వాహీంగ్ల క-రో చెంబోల-ఆ కమణ మత్యంలతీ వృరూపమును దాల్సC 

“గారం జేయునది లేక ౧౭౮౧-వ సంవత్సేరము అక్టోబరు ౧౯-వ తారీఖున 

కార్న వాలీసు అమెరిక నులకు లోయిడిపోయెను. దీనితో అ మెరీకా 

సనన గ్రయాద్ధము పరిసమా. ప్త ప్త మయ్యెను, 

యారు దౌనునందు కార వాలిసు ఓకిపోయినవా ర్హ “తెలిసిన 
ఇంటే ఇంగ్ల ౦డులో లార్డు నారు మం త్రిప పదముననుండి విడలంగొట్టం 

బడెను, ఇంగ్ల ండురాజా అ 'ిరికనులతో స సంధి గాపించుకొన చాధ్యుం 

చర్యను. రాకింగ్ హోం 

ise దని తలపోసిగి 

బూ నీ (న, లాశెన్సులు అమెరికనులపక్షుమున రాయబారము వహించిరి, 

లేకయే సంధినియమప త్ర తముడు 

రాంబట్టుకొ నం 
ల అల పనా lt 

స్కధానముం తి; లెయె నూతీనమంతి త్రామండలము | 

గాటు చెసికొనెను. ఆమం తు లందటు నమెరికాకు స్వాతంత్ర త్ర ఫ్. 

అందుచే సంధి కై రాయబార ఫుపను 

లన్నియు "పె షెల్ బర్న్ పరము ప నక రిచర్లు రీస్ వాల్లు బి బిటెక్ | 

వారికి ఏజంటుగ నియోగింప(బడణెను. య్రాంక్లీ క్ 5 కాక్లఅడమ్మ, లేము లెదురు తికుగసా-గను, కాం గ సుమో6దను) నానా 

| నపు ఉఊద్యోగీయులమోందను మహాభయంకరమగ విదోహము నేనా. 
మొట్టమొదటినుండియు స్వాతం తృ ్యన్వీకరణము, సీమాపరిప్కార ము, . 

మత్స, బ్రవ్యాపారాధికారము అను నీ aac యమెరికనులు 
పట్టు పట్టి యేయుండిరి, మణియు . న్వేచ్చావ్యాపారముకుగూర్చియు, : 

యాుద్ధపుఖర్చుల రాంబట్టుట కనియో లేక రాజపతీయులనస్థ్హ ప పరిహార 

ముల ) కనియో కెనడా కేశ  ముయెరికభులకియ్యయబడుటను గూర్చియు సంధి 

నియమములం దుపపాదింప(బడెను, 

వెంటనే స్వీకరించిరి కాని ఏవీ బ్రీటీమ్వారితీర ములందు చేపల. నెండించు 

కొనువిషయమున లా ఆ జర7ను. నుణీయు యుద్దమునకు 
వూర్యము (బ్రిటిష్ ప, జలకు య జెల్లీంపవలసీన పలపలనతే. మల! 

wah క్షతి వా ర్తి రి నిసటీంచి యు త్రీ వ వాదము లుప్పడిల్లీ యుం 

మొదటి . మూా6ండుపషురతులను,. 

డెను . మత్స ్యధికారములనుగూక్సి ఆశమ్స్ we పటుత్వముళో 

-వాదెంచెను, తుద కీ యధి కారమునుగూడ న'మెరికనులు వాందిరి. రాజస త్రీ 

యుల-అభ్యర్థనములకు ప్రా ప్యాంకకా ఎంతమాత్రము సము సమతింపండ యొకు. 

చివరకు వారు కాం గృెసు కావి? రచుతీ రాన ముల క్రాప్పుకొ నులాగున6 

జేయ6బ డెను, శింశుపకు ములలోని ఉశ్తమర్డులు వారివారి బాకీలను 

రా(బజట్టుకొనుటయం చెట్లివిఘ్న ములును క ల్పింపయబడకుండులాగున 

నిశ్చయింప(బ'డెను. అమెరికనులపురతు లపరిమిత ము లనియు, అతి 
త్రీ (వ,ము లనియు6 దలంచి ఫ్రైన్ఫు, స్పెయికొదేశీయు లీరువురును వాని 

న్ ను కి చృగింపనైరి. కాని అమెరీకనులు, _ఇతరులమాధ్యస్థ § 
మును 'బెట్టుకా సక బిటీమ్వారితో. దామే స్వయముగ ను శ్రర 
ప్రత్యుత్తర ములను una అందుచే (శ ౦చిదొరతీన ఫుసలవో 

'సంతకములు పెను, ఇట్లు గావిం 

చుట శం చి ప్రముఖు[డోస వెర్ జెన్నెసునకు కోప కారణ మయ్యెను, 

కాని ఇట్టివిధాన మవళ్యావలంబనీయ మని జే, ఆడమ్బు ప్రభృతులు 

ప్రతిఘటింది నాదించిరి. ఫ్రాంక్లి కొయొక్క_ నీతికాశేలము ఫ్రాన్సుతో 
ేవిధమెన విరోధములును లేకుండులాగున( జేసెను. యుద్ధము ౧౭౮౧ 
యం బే అఆ(పివేయంబ డెను. కాని రెండుసంపత్సేర ము లిట్లు నానావిధ 

క్ర యళ సములు జరగినపిమ్తుట ౧౭౮౨౫-వ సంవత్సరము సెపెంబరు 

3 _వ లేదీయందు పరిన్ముతమస సంధి చెబివేటను, 

మథటతోడెనీ అ మరీకనునేన లన్నియు 
పథాన. యుద్ధకార్యము లన్నియు నిలుఫు 

య ర hess సెనికులును వారివారి వేత 

నములను _ వెనుక (బడి పోవుటచే నమితముగC 'బెరిగియున్న వానిని - 
(బా, యత్నింపసాగిరి. కొంవ జాఫీసరులకు బతికి 

యున్నంతశాలమ సగముజీతీ ము లీచ్చులాగున కాం సువారు సమ 

తించిరి, కొొందటు కొని 2 సంవత్సరములవజశే రైె యెనను సరే. యని 

నిండుజీతములను - గోరిరి, ఇందునిమి త్ర మంచజకును ' సరి రిఫికెట్టు 

లొసంగంబజినవి. కాని ఇతరవిషయములకుం బోలె. ' నిందునిమి శ్ర 

మును ధనము దొరకుట అసాధ్య మయ్యెను, అందుచే నే నావిభాగము 

యుద్ధము సమా ప 

రద్దు న 

భఛాగములందు పెరుగసా₹ను, కాని, వాషీంగ్ల ౯ ప్ర భావమవలన 

ని వన్నియు సమసీపోయినవి. కట్టకడపటిసారి శనయంకయు రద్దు 
'చేయంబడినసమయమున ఆఫీసుల కిచ్చిన సర్లి ఫీకెటులు కీ ణమాళ్యము : 
అతు రాజ్యనివాసులు వానిని లెక్క సేయరై రి, అందుచే నీయాళ్సీ . 

| సరులు నచిన చాలు నని దొరకి నమట్టునకు ధనమును రాలట్టు “ 



అమెరిగో వెస్ఫూచీ-అమేలియా 

కొనిరి. సెనికుల కొసలు నొరకలే దనియీ చెప్పవచ్చును. దీర్భ కాల 
వ్యాప్త ప ముస యుద్దయువలన సార్వజనిక, వెయ _కేక విశ్వాసము 
శీణింప దశ మంకట నవినీత్రి వ్యాపించెను, Gs మెక. 

పయ్యెను. ఈకారణముల చేత నీ మాతృ చేశస్వాతంత, త గ్టిమున కై ప్రాణ 

దారిద 

ముల కానింపక న మునరిందిన సెనికకలక లహాడ వారికి న్యాయ్య 
ముగ పతం ద్ రళదమ్మ్యొను. అ'సలు న మంతయు 

నొక విధమగు నంతేకకలహముగెనీ యుండెను, బి కీష. అ మెరికను 
పకు ములలో దేనితోడనై నను నొకదానితో. op ప జలు పరస్ప 
రము వోరాడుకొని హత్యలం గావంచుకొ.౧యుండిరి, వ 
చైకమతళ్యేము గలిగి ఒక్క_ భావముతో. బనినేయుట మంచు రాజపర్రీ 
యులకం కు దేళాభిమాను జే యెక్కు_ వ యోగ్యత ను జూావి ముం రి. 
ఆహాకువున చిల్లర వోరాటములు ఘటిల్లీ న (ప్ర్కతిసలమందును రాజు 
పవ్నీశవయుల కోటమియు, బేశాభిమానులక్రు జయమును గలుగుచు 
వచ్చెను. ఈయుద్ధము యొక క. భయంకర పరిణామము బిటిషువారి 
మో దను కాక కాం (బృకటిత మెయుం డెను. 
విరల తంల స్తులు --- కోట్లకుమించిన a — అమెరీకనులచేె 
జప్తు కంపు (ప్కృఖ్యాతజీవనులై బిటేషువా రిచ్చిన బిరుద 
ములతో, పదవులతో ఇం దృభొనము లనుభవించుచు మాత్ళే దేశవిము 
ఖులె యుండిన  వేలకొలంది పౌర, శ్రీమంతులు దేశముననుండి 
నెవలంనొట్టుంబనేరి. ఆకాౌరణమున ఆ _స్రసంబం ధమునందును సమాజ 

సంఘటనమునందును అనేకపివరనయులు జరగెను. ఈ చెవలం 
నొట్టయడినవారిలో సాంఘిక్క రాజకీయనాయకు లుండిరి, నూతన 
ప ప్కృభుత్వయుతో సమత పడి. అక్కడనే నిలిచివోయినవారును గలదు, 

కాని వీరి ప్రభావమే న నష్ట మెపోయొను, స్వాతం త్ర, శ్రయాద్ధము నెడల 
సానుభూతి కలనా bons ఆరా నతులన బొంబిరి. బ్రిటన్ 
నారిరయొక్క_ యు, రాజస్వామికప్క ప భేత్యముమొక్క యు సం'సలు 

నాశేనము గాలగా 

కనులకు విజయము కలుగుట కేక కారులు కలవు. వానిలో ముఖ్య 

మైనవి వలసలవారిపట్టుదల, ఐకమత్యము, వాషింగ్ల నుయొక్క నిపుణ 
మైన నాయకత్వము, న్ నన్నింటిని మించినది గ్రైంచివారిసాయము 
నని చెప్పనగను. కాని యుద్ద సమయమందలి పరిస్థితులను జూచిన 

నిట్టిలె భే ర్యశాలికిని గుండె నీ రసచుండెను ?. జప యొకచరి త్ర, 
కారుండు ల 

ద్రుజాస్వామికస ర దరి సుస్టిరము లయ్యను, అమెని 

అ మె ర్రిగో నె న్ఫూచీ (౧౪౫౧ - - ౧౫౧౨) — ఒక 

జో. కీ, శ. ౧రF౯౯-వ (5! 

డ మెరికాతీరము వెంట చాలమారము ప్రయాణ మొనర్భెను. కొలం 

సంశత్సరమున నిత 

బస్ ఇతనికన్న ముందుగనే అ మెరీకాను కను6ె నెను, కాని యో 

సంగతి వెల్లడి యగుటకుమున్నే అమెరినోపరికోధనచరి త్రము వక 

టింప బడినది, చేరును బట్టియే అ మెరికాఖండమున ఇతని 

| వచ్చినది. 

| ఈమె తనసంసానములో 

అభివృద్ధిప జీచెను, విద్వాంసుల నాదరీంచుటయందు నీమె మిక్కిలి 

కా చేరు 

5౬౫% 

ఆ చేట్ రా జపత నాలోని దువ సరవా భనం 

దున్న యొకజమోక దారీ. దీనిరాజధాని పేరుగూడ అమేట్'. అది 
ఉదయపురమునకు నుత్తరమున ౫౦ మెళ్లే దూరమున -చం,ద దృథాశా 
నదియొడ్డున నున్నది. ఈ పట్టణముచుట్టును. చౌ కారము గలదు, ఈ 

bars మేవాడ్ లోని hal నన a నొకస_యడు, 

రావత్ అని ఆతనిబిరుదు. జమికొదారీలో _౨౬ చగ్యామములు గలవు, 
సంవత్సర ఫు ఆదాయము రమారమి 30౦,౦౦౦ల భూపాయలు, ఉద 

యఫురపుదర్భారున కితండు ౨౭౦౦ల రూపాయలు పేవ్కవ్ కట్ట 
వలయును. ఈ జమోకా దారు శికోదియావంశేములోనిది యగు చోండా 
వత్ శాఖలోనివాండు. ఇతేనిపూర్యుడ స పట్టా అనునాతండు శౌర్య 
మునందు మిక్కి_లీ ప క. ౧౫౬౭లో అక్బరు 
చ శ్ వర్తి ద డండె శ్రి వచ్చినప్పుడు రాంపోట్ ద్వారము 

నొద్ద ఘూగేర నుగ నాతనితోం బోరి హుం డయ్యొను. 

అమేతీ 
పూర్ జిల్హాయందలీ ఒకతాలూకా, 

ప్రఖ్యాతి వడిసి త్రీ 

పళ్లు “ర యునై కెడ్ పవి 

విస్తీర్ణము 3౬౬ చదరపు మైళ్లు, 
జనసంఖ్య ౨౧౪3౨౦౩౭. ఇందు Vu గామ ములు కలవు. భూమి 

సిస్తువలన దొరతనమువారికి ఆదాయము దు, 3౧౯౦౦౦. సెస్నులు 

క "సెస్లోని నులాను 
—టీ 

రు ౧3,000. 

 యునె మెడ్ బ్రావికా సెస్ లోని 

జిల్తాయందలి, లు 

లకో 

ఒక గ్రామము, 

అమేతియారాబస్త క్రులు 
pis చేయుచుండిరి. వారియొద్దనుండి తురకలు ఇ. క, ౧౧౧౧౧౦ 

దీసికొనిరి. అప్పటినుండియు నదె మహమ్తదీయమతమువారికి 

ఇచ్చట మిక్కిలి పూర్వ కాలమునందు 

నాధారమైన పట్టణముగ నుండెను. ఈమతమువారు తీమపీరులుశా 
నెంచునట్టి క్ట శాధువు లిక్క_డ పుట్టిరి. వాజత్ అలీషా రాజ్యము 
జే డీ గా OSE డన మౌల్వీ అమిరల్లీ అను నాత( డయోభధ్యా 

లు క హనుమంతుని బేవాలయమును పడంగాట్ట్రవలయు నని 
యత్నించెను ; ) గాని 'యప్పటి రాజులమయొక్క సైన్యములచే నత 6 

డోడింప బడి యె, ఇక్కడ బట్టలు చయయంయబకును. 

 అమేలియా (౧౭౩౯-౧౮౦౭ )— జర, ప 
శాక్స్రే లీమార్క్ ఈసెనాఛ్ అను సంస్థానములకు జమిక౯ాదారిణి 
( Duchess ) అన్నెష్టు ఆగష్ష కాస్టెంటయిన్ అను డ్య సమక 

భార్య. ఆత (దు కాలము చేసినతరువాత (౧౭ ౫౮). ఈమె తనప 
బాలుండగస కారల్ ఆగహ్హ. అనువానికి రక్షణకి ది గా నుండెను, —రి 

కళొాకాశలమున్కు వర్తకమును మిక్కిలి 

విఖ్యారిం చెందెను. ఆమెసభలో ఆకాలమందలికవి క్ ఆస్సులాను పండిత 
్రేస్తులును. అగు, హర్ డర్, గెయిటీజీ లేండు ప సల్లా అనువారు 

మిషలి మన్నన 'బడయుట యేకాక 'పలుమాణు సభ నలంకరించుచు 
. నా మెయొద్ద “కొంతకాలము గడవుచుండిరి, 



ee 

అములకుడీయా __ గంజాంజిల్లా 'తెక్కలిళాలూకా. 

యందలి జమికొదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౨3౮ 

అమోమఘనర్లు( డు __ ౧. ఈపేకుగలరా జులు ముగురు 

రాష, హాటవంశమునందు కానవచ్చుచున్నారు. 

ముదటి అమోఘవర్దు(డు రమారమి ౬౩ సంవత్సర ముల 

వణకు క్రీ" cp (౮౧౪-౭౭ ) రాజ్య సులెను. ఇతనికి. నృపతుంగుండు 

ను జన ఈత కు వేంగీరాజులెన చాళుక్యులతో చెక్కు 

మ సు చేసెను. ఈతండు తనరాజధానిని నాసికపట్టణముననుండి 

మాన్య ఖేటపట్టణమునకు మార్చెను. దీని నిప్పుడు మాల్ ఖే డందురు, 

ఇది నైజామ్ రాజ్యములో నున్నది. అమోభువర్ణు(డు ముసలివాడు 

కాంగా తన కుమారులైన రండవకృస్తునక రాజ్య మొసంగి 'తౌను 

యతి యయెెను, ఈతనికి దిగంబర జె నమతమునందు మిక్కిలి అభి 

మానము. ఇతనికాలమునందును, తరువాతి కాలపురాజుల యా శ్రేయ ము 

వలనను శై నమతము మిక్కి_లీ అభివృద్ధి( జెంది బౌద్ధమతము క్రీసంచెను, 

టో నీత్రని రాజ్య ముండ a ఈత యను _బెనా 

చార్యుం డగు జినసేనపండితుని భక్తు డనియు6 జెప్పెదరు, జిననే 

నాచార్యుండు జైనమతమును గుటించిన పెక్కు గ్రంథములను ప్రాసి 

నాడు. ఇతనికాలమున సెక్కు, మతే, గ (గృంథములున్సు శాస్త్రుగ ౦’ 

ములును పుట్టినవి. సృశ్నో త్తరరత్న మాలిక యను నీతివిషయక 

(గ్రంథమును రచియించిన దీ యమోఘవర్దు(డే యని దిగంబర జై నులు 

చెప్పుదురు, 

౨ (ట్రతీయుండు) పు తృతీయ 

ఇందు దునిపుతు తు (డు. తం ట్రీ గతించినతోడశే నే సిందోసన మెక్కె_ను. కాని 

స్వల్ప శాలమలోపలచే br ు తం డ్రి మో6ంద6ంగల డేమాధిక్యమున 

నిత€ డి ట్లకాలమున గతించె నని జనులు ఆ ఇెప్వకా ందురు. అమోఘ 

వర్గునకో నోవిందుండను తముడు “లదు, భాజ్యతథనన నత 

గడమట్టించె నని ల. యనుమానము, 

నా ( నకును ) = ఇతనికి 

కక్క? కరక, కక్క_ర, కళల యని పరుడు కలవు. are 

కూట రాజులలో. బీవరవా(డు. ఇతని తండడ్రిశే పేరు నిరుపనుండు, 

చాళుక్యవంకీయు. డస తలపు డితని నోడించి డత్సీణమున ష్. 

కూటులరా జ్యము నంతేము గావిం చెను. 

అ మోసఘ్లునీ నీ ద్దు (డు_ బౌద్దుల దేవతలలో నొక్కయ. 

అతనినిగూర్చి ప్రా, ప్రార్థన సహావనము. చేయుసం, ప్ర దాయము గలదు, 

అమాఘు (డు ____ బృహస్పతికి తారయందు. బుట్టిన 

స్వాహ యనుక న్యక యొక్క ముగ్టరు పు శ్రే లలో గడగొట్టువాండు, 

అ మోడ్ ___ ౧, బొంచాయి రాజధానిలోని. భడోచ్ 

(Broach) జిల్హాయందలి యొక తాలూకా, వి _వీర్లము ౧౭౬ చదరపు | 

అమొలకుడియా_అమ్మనాయక నూరు 

కలవు, ఆదాయము రు, 3,౨౧,౦౦౦. 

౨. ఈ పేరుగల తాలూకాకు ముఖ్యపట్టు 

అము, జనసంఖ్య ర, 3 22. ఇచ్చట ఠాకూరు అనునొక భూస్వామి 

యుండును, వానికి ౨౧,౨౦౦ల యకరముల భూమియు, 

రు. ౭౨0౦౦౦ల ఆదాయమును ఉండును. ఇక్కడ మంగలిక త్తులు, 

బాకులు చేయంబకును 

ఆఅ మ ర్ __ ౧. వ్ రాత రాష్ట్ర్రమునందలి అమరావతిజిల్లా 

లో నొక పట్టణము. ఇది మోర్సీ తొలూ కాలో సే జాంనదులసంగను 

స్థానమున నున్నది. ఇందు నివసించువారీలో చెక్కు._వమండి తురకలు, 

ఇచ్చట జాగీరుదారునకును, నిజామునకును ఒకకాలమున భయంకర 

మగు యుద్దము జర గను. సేండుగూడ నిచ్చట "సీడుజేలమంది సీపా 

యిీాలనోరీలు కానవచ్చుచుండును. నదీతీరమున6 బురాతనమగు నొక 

యీశళ్య రాలయము కలదు. దాన్ని క్ కింద నడత కోసే దొకటి 

యేర్చడియున్నది. . 

. ఎల్లి చ్ పూర్ జిల్లాలో6 గల మేల్ ఘాట్ 

దుర్షము. గర్గ కన చేర్చడిన తి, తి, కోళకా కార ముగల 

చోట నిదె నిర్మింపయిడియున్న ది. వాతవన్య నా 1 తప్ప మటీయెం 

దుండియు శత్రువులు దీనిని ముట్టడింపంజూలరు. అం లేకాక తపతీ 

నదియెడమగట్టు ఏటవాలుగ నెత్తయియుండును. కోట ఒకయెకరము 

భూమి న్యాక్కమించినది. చదరమై నాలుగు బురుజులుగలిగి యిటి 

కతోం గట్టణుడియున్న డి, (క్రీ TI ౧౮౫౮-వ సంవత్సరమున నిందుంశ్ 
ఆయుధసామను గి, గి స వొలంగంపంబడినది, / 

అమ్మా ౦గ చెవి__ చోళ రాజేంద్రుని కూతురు, పార 

బాళుక్షషరా దా విమలాదిత్యునకును, క తన యగు కుంద 

వ్వకును జనించిన ప్ర పుత్రు, నీమె పెంద్దయాడినది. కులోత్తుంగ చోడరాజ 

కుమారు( డఉమెపుత్రు, తు సో 

అమ్మగారి వల్లి — (౧ చిత్తూరుజిల్లా చిత్తూరు శాలూకా 

యందలి యానాం గ్రామము. జనస సంఖ్య ౨౩౨ ౭. 

౨, చిత్తూరుజిల్లా పుంగనూరు తాలూకా 

యందలి జమిక్ దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧3౩౫3 (౧౯౫౩౧). 

అమ చెజును — చిత్తూరుజిల్లా కాళహ స్టీ తాలూకా. 
Er ఆ యందలి జమిక్ దారీ గ్రామము, జన సంఖ్య ౧౨౨. 

ల మ్ న బో లు __ గుంటూరుజిల్లా ఒంగోలు తొలూకా . 

యందలి అ జనసంఖ్య ' ళ్క3౧౬ (౧౯౩౧) 

_ అమ్మనాయకనూరు — మధుర జిల్లాలోని యొక 

జమికాదారీ. ఈ జమాకొదారుని మూలఫురుషుండు మాకయ్య 



అమ్మ నెరి_ అమృరాజ విజయాదిత్యుడు 
నాయకుడు. ఈతండు విజయనగర ఫ్రరాజులయొద నుం డెను, 

టు 
విశ్వ 

నాధనాయకుండు ౧౫౬ లో మధురకు. బోయొను. అచ్చట 

నాతనికి మధుర కోటలోని ౭౨ బురుజులమౌందచ నధికారమును, ఈ 
జమీన్ దారీయు నిచ్చిరి. మెసూరువారు దిండిగల్ పట్టుకొన్న ప్పుడు 
జమోన్ దారీలోC గొంత భాగము త్రీ? సకొొనిరి, ౧౭ సృష్ట లో నీ గ్రామము 

నొద్దచే చందాసాహాబు వంగారుతిరుమలనాయకు నోడించి ప మధుర 
న్ “వంశమును వినాళముచే సెను, 

౧౭౫౫ లో _సొదరు దిండిగల్ పా శేగారులపె చాడివెిడలంగా 
నీజమోకాదా రాతనికి సాయము చేసి తన మింది కాత(డు శాకుండం 
జేసీకొ నెను. సీస్తుభాకీ (క్రింద నీజమోన్దారీని ౧౭౮౭ లో టివ్లూ 
ఫు చేసెను, కాని తో రాస్తిండియాకం పెనీవారు దానిని 

జ సరి. ౧౭౯౬ లో ఈ' జమాకొదారు దొరతనమువారిని 
కొంత తొందరచేసెకు, తరువాత నీజమికాదారీ చేలివా రర్కవగ 
నప్పులు చేస్తి (గానుము లొకప్పుడు యూరోపీయను సోదరులకున్వు 
ఒకప్పుడు సెట్టకును తాకట్టు పెట్టుచు నిడుములం బడుదుండిరి. అందు 
వలన రై శతులకుంాడ మిక్కిలి చిక్కులు, బాధలు కలుగుచుం'డెను. 

౧౮౭౩ లో నీజమోకి శాశ్వత పుకౌలు పుట్ట నది. 

ఇచ్చట వార సత్వము జమిక్ దారుని పెద్దకుమారునకు రాదు 

ఆతని మరణసముయమునం చదాతనివంళములో. నెవ్వండు వయసు న్ 
నందు. చెద్దవా(డో వానికి వచ్చును. ఇప్పు డిచ్చట జమీక దారు 
శ) రామస్వామినాయకుండు. 

అన్ను నే రి వ చిత్తూరుజిల్లా తిరు త్తని తొలూకా యందలి 

జక ఆష్ జమిక నారీ గ్రామము, జన సంఖ్య ౯౬౮, 

అ మస టను __ తంజావూరుజిల్లా, పట్టుకొట్టాయి 

కం యొక కసము ద ప్రుశేవు. ఇచ్చటినుండి ముఖ్యముగ సీంహ 

శ్రమునకు వర్తకము జరగుచుంశకును, పశువులు విశేవముగ నెసమతి 

యగును. సింహళమునందలి "కేయాకుతో.టలనిమి త్త మిచ్చటినుండి 

కూలివాం డ్రు, వారమునకు రెండుపర్యాయములు వెళుచుందురు, 

అము పల్తి —— చిత్తూరుజిల్లా ఫుక్తూరుళ" లూకా కాండల 

'జమాకొదార్. ane జన'స సంఖ్య DEE: 

ఆఅ వునా "అ మ లః నెల్లూరుజిల్లా వేంకటగిరి ఈ లూకా 

యందలి లో! గ్రామము, జనస సంఖ్య ౫౨౭, 

జి తూర్పుగో దావరి యేజెన్సీ జ జిల్లా పోల 

వరం తాలూకాయందలి చ్రానుము, జనసంఖ్య ౫౨, 

3. పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా చింతలపూడి 

తాలూకాయందలి జమికొచారీ గ్రూనుము, జనసం ఖా 53౬, 

అ మ్ల ల 66 __ విశాఖ పట్టణమజిల్లా నొాలుగొండ 'తౌలూ 

శాయందల్ శ్రానము. జనసంఖ్య రర ముగ వచ్చుచున్న మహోరఠాజాధిరాజు పర మెశ్వర, 

3౬౭ 

అన్లురా జవిజయాదిత్యు (డు ( క్రీ న గర౫.౯ాలి 0)- 

ఆం భృభూమి చేల్రీన వేంగీచాళుక్యవంకజుండగు మహారాజు, ఇతండు 

రాజభీమాపర నాము డయిన కెండవచాళుక్యఫీమన్భపాలునకు లోక 
మ హో దేవియందు జన్మించెను. ఇతనికి నృపకాముండను కనిష్ట సోదరు6 

డును, దానార్హవు( డను జ్యేష్ట భ్రాతయు నుండిరి. దానార్లవు 

డంకిమ హో దేవియందు పుట్టినవాం డసటచేత అమరాజునకు సవతి 
యన్న యయినాండు. రాజభీముండు తనచె పమాతృజభ్రాత పెం గల 
విశేవభ కి, గొరవ్క విశ్వాసములకతమున తనకుమారున కమురా జని 

నామకరణము చేసెను. చాళుక్యవంశమునందలి అమ రాజూభిభానులలో 

నీతండు ద్వితీ యుండు, అమ్మరాజవిజయాదిత్యు( డనునది యితని 

విజ యాదిత్య నామమును ధరించిన వాళుకరరాజు 

లలో నిత శాజవవాండు,. ఇతనియందులల మక్క్కువచేత తండ 

రాజశీముండు "ెద్దవాండగు దా నార్ల వుని కొసి నిఫుచ్చి చిన్న కుమా: 

డగు నీయమ రాజునకు యావరాజ్య పట్ల బంధము క కను, 

సంపూర్ణ నామము, 

తండ్రి, మరణిం చునా(టి కమరాజునకు పం డ్రౌండకయేఃడు, 

అయినప్పటికిని మంతి, పుగోహి తామాత్య నే నాప తులును, సకల 

సామంతకులమునుగూడ _ వైకకంక్యముతో అమరాజునకు పట్టాఖి 
చేకము చేసిరి, అతని పట్టాభిషేకము శేకవర్ద ములు ౮౬౭-వ మార్గ 
శిరమాసమున బహుళ తృయోదశకీ కుక క్రవారమున అనూరాధానకు త్ర, త 

మున చం ద్రుడును, py స్సునందు స లేక్ నుండగా కుంభలగా 

మున జరగినది, ఆతిథివారనకమతృములు లెక్కి0౦చినచో క్రీశ, 
౯రిఎ[-వ డిశెంబరు ౫-వ లేదె “సక వారముదయము తొమిది పది 
గంటలకు సరిపోవును. 

ఉత్తరమున మహోదయ లేక కన్యాకుబ్ద ఘూర్జరరాజ్య సీమల 

నుండి Shea కాంేపుర రాజ్యమువజకోను దక్నీ కాపభమునందలి 
పకా భాగము నాక క్రమించుక్రొన్న has మా జ్యము 

అమ రాజు నకు Paes డయిన మూడవ కృష్ణ వల్ల భునిపాలన 

మునే (క్రీ శే. ౯౩౮-౯౬౬) అక్యుచ్చదళ నొంది కీణదశ సొంద 
సాగాను, pon కృష్ణ రాజు అమృరాజవిజయా దెళ్యు నితో వెరము 

వృద్ధి చేసికొ నియు, తనజీవితేకాలమున నాతని నెదుర్కొని యోడింపC 
జాలండయ్యెను. డ్ త్రేరమయున కళింగగాంగులు వేంగీసా,మా (మా, జ్యమునకు 

లొంగియాండి స్వాతం తృ వ్రామనకయి "పెనంగులాడుచు వేంగీశ్వరు 

"నెదిరిం పంజాలక తలయొగ్న యుండిరి. అమృరాజునకు కళింగమున మొదటి 

కామార్ష వుండు (5, క్త, న ౯౪3 _౯ర౮) సమకాలికుడు, దఠ్నిణ 

మున శేనాటి తెలు గుచోడసామంకులు రా స్ట కూటులయండ న, ఫ్ధ 

యించుకొని వర్ధిల్దుచున్న నొళంబపల లవ వెదుంబాది Fees 

వంశముల ప్రాబల్యము. నదిమిప టి 'తొండమండలమును జయించి 

వేంగీసామ్రూ మూ,జ్యమును, కాంచీవురమవజనన న్యాసం ప౦జేసిరి 

పరమభట్టారక, 



ద్ర roy 

సమ_స్టభువనా శ్ యాదెబికుదములను ధరించి గజసాహిణిదమువరాజ 

బల్లాల వేలాభట్టుయమొక్కయా, సువర్ణ భం డాగార శ్రికరణముఖ్యు 

డగు కోర మియశర్ర యొక ,- యు, మవేోసామం తౌధిపతి కుప్పనామా 

త్యునియొక్క_ యు, కటకాధీసండగు మహామండ లేశ్వర దుర్గ్షరా జనేనాని 

యొక్కయు తోడ్పాటుతో వేంగీసామ్రాజ్యమును పౌలిం చెను, 
ఇత6డు కవితా పి మ్రైియుండు; రసిక చ కు వర్తి; నటులను గాయకులను; 

కవులను Ms అన పోష ంచి, కవిగాయకకిల్పతరు వని 

SE నొందెను. రాజము “బాం దాపరనాము( డయిన కలాం 

కొలువుకూటమున6 బ్రనీద్ధిగన్న కవివతంసులలో మాధవభట్టు, మహా 

కాలభట్టు, పోత నభట్లు, గుండయభట్లు మొదలగువారు స స న 

ఈమహాకవు లందటును సం స్మతే భనయందే తమపాండిత్యేగరిమను? 

క వి త-చమత్కృతిని జూపీరి. 

నిదులు* 

అమ మరాజవిజయాదిత్యుడుకాలాముఖ శే వాచారమును బోషిం 

టాహణమతేమును గాపా డేను, కాలాముఖళివాచార్యుండును, అమరా 

వతీసీ ంహపరివత్సీకమున కధిపతియు, తత క వ్రజ్ఞానఖనియు న నగు పృభూ 

తరాళి వి ద్యేశ్వర పండితు6 డీరాజచం ద్రునికి మాహి హీశ్వరదీక్షు నిచ్చిన 

గాజ'సరువు. ఈళనిప్రేరణమున అమర జనేకశి వాలయములను బ్రతి 

స్టించెను. విజ యాదిత్యుం 'డెంతటిపరమమా హూశ్వరు6 డయినను అన్య 

మతములపట్ల సహనముతోపాటుగ  నాదరణమునుగూడ 

వానిని విశాలహృదయముతో6 బోసీంశెను, ఇతని కాలమున టైనమతము 

కూడ వాగుగ మనగ ఇతడు జినాలయములకు6 జేసి సినయగృహార 

దానములు కూడ. నకల 

జాపి 

అమరాజు దేవ ఛాహాణకులసంఘములను సమానముగ భకితో 

గారవించి సోపి ంచేెను. joe కనృపాలుర భో నీత 6 డిచ్చినన్నియ గ, 

వోరములూ, లెదో గకులు పన్నప క్షేత్రే తే ములు నొసంగనవా రింకొ 

కరు లేరు. 

అమ్మరోజవిజయాదిత్యు (డు తనపరిపాలనముయొక__ చివర కాల 

మున ఆపదలపా లయ్యెను. ఆఅమరాజును తా గావింప నతనిదా 

యాదులును, శ త్రువులును జ నా చేరి రా స్ట్రహటవర్లి భు 

డగు మూడవ కృష్ణ భూప తిసాహాయ్య ము క ంచిగి. కృన్లవల్ల యుండు 

సెన్యస మేకతుం డయి అమరాజుదాయాదు కల? శాదప , తాళపులతో. 

గూడి కళింగబేశమున శశెంది వేంగీక్వరుని_ె పెని కోయ్యమునకు కాలు | 

_ దువ్వెను, అటి ట్టి సందిగ్గ్ససమయమున అమరాజు రాజ్యభారను నంతయు 

చానార్డవునివై పెని బెట్టి తన సేనలకు pa సేనాని యయి కృవ్ష్నవల్ల 

'భునిపె౫ల కోపమున, శత్రువుల నెదురొ..న కళింగమున కరిగెను. 

అప్పటి కాతని కిరువదినాలుగు సంవత్సరములు నిండీనిండనికకాన 

నము. ఆనాడు కళింగమున జరగినసం _గ్యామమునందు - తనళ తు తువుల 

 నమ్మరాజు సంపూర్లముగ నోడించి విజయశ్రీ సమాలింగితుం డయ్యెను. 

కృన్ణువల్ల భృ పాదప, తాళప, కాహార్లవులు. పూర్తిగ పరాజయము 

నొంది: పప 

నీతండు. తనన. 

అవ్వు రాజ విష్థువర్ల నుండు 

ఈ మహాయాుద్ధమున నోడిపోయినను అమృరాజుశ త్రుువు 'లాత 

నిసెని బగ విడు వరై గీ. బాదఫుం డిపుడు క నాశ, సర యించు 

టతో తృప్తీ నొందక్క వేంగీదేశమునం దే విజయాదిత్యానియెడల 

ద్రోహచింతేగల దుర్రార్దుల నారసీ వారిని సంతుష్టులు గాయ జేసి తనపక్ను 

మునకు | దృిప్పుకొ నెను. ఇట్ట వారిలో మువ్వురు ముఖ్యుల, అందు 

మొదటి వాండు అమ రాజునకు మజంది రమైన గండనారాయణాంకు( 

డగు భాస్క_రుడు. ఈత. 'జేమికారణముననో అమరాజు_పెని పగ 

బూని ప ర పో దోహము తల పెట్ట ఆతనిని నాల్పుటకు కారణ 

భూతు. డయ్య్యోను, ఇంక పు పల్ల వమల్ల కులజు6డును, 

సామంతు6దును కలివర పౌత్రు,ండును, మకరియరాజ పుత్రుండు నస 

కుప్పనయ్య, మూండవవాండు రేనాటిసీమను బాలించుచుండిన చోళ 

(తి, నేత్రాభిధానుం డగు జటాచోళభీము6 డను తెలుంగవోడ సామంత 

నృవాలుండు. ఇ ట్రిం కెండలో రాజద్రోహు లయి బాదవాఖ్యుని 

పక్షమున. చేరిరి. ఈ రాజ ద్భోసుల నదెమి పట్టుట కె అమురా జించు 

మించు గా రెండు మాండుసంవత్సేర ములు 

కార్యము లేకపోయెను. ఆటుపీదప అమరాజు ధైర్యమును వీడక 

ఘాోేరముగ6౬ బోరను. కాని చోళ త్తినేశ్రుని 

సాహాయ్యమున 'చాదపరాజునకు కృవన్ళకు దవమీణమునంగల రాజ్య. 

మంతయు మొదట వశనుయ్యెను. పిమట బాడపుడు బలవంతు( 

డయి అమర” జు “నెదురో క్క నెను. తమహాసం గ్రామమున అమరా జ 

విజయాదిత్యుం డాక న్మీకముగ శకవర్షములు ౮౯౧ అగు ఫౌల్లున 

మాసమున (క్రీ, 

స్వర్షమును పొం చెను. 

బాదపరాజాదులతో 

వ్ర, ౯౭౦, మార్చినెల ద్యోహులవాత బడి వీర 

| భా. నేం. కృ ] 

అమ్మరాజ విష్ణువర్దను(దు : (క, శ ౯౧ 

౯౨౭) _ ఆంధ్రదేశము నేలిన వేంగీచాళుక్యులలో పదునాజువ 
వాండు 5 కొల్ల భిగండ బిరుదాంచికుండయిన నాలుగవవిజయాదిత్యుని 
జ్యేష్ట తన యుండు. రెండవణాళంక్య భీము ( డీత నికి 'సవతితేల్లి కుమారుడు, 

ఇతే నిపేరు సంస్కృతే మున అంబరా జనికూడ వవ్యహరింప(బడు 

చుం'జేను. 

అమరాజు పట్టభ ద్రు, (డయినపీమ్లట కరల్టక,మాగతమయిన విస్తు 

వర్ణన నామముతో జాట్ ల చరత్రకారు. రీమొదటి 

అమ్మ రాజును అమ్మరాజవిష్లవర్గను( డని వ్యవహరింతురు. ఇతనికి సర్వ 

లోకా, క యు "దనియు," "రేజమహే హీంద్రు,. డనియు బిరుదములు 

కలవు, Wes బాం, ద (దృబిరుదమును న్వ్క6ందిన చాళుక్యులలో 

అమ్మరా జవి్ణువర్థనునితం డ్రి, డి, కొల ల్ల భిగండవిజ యాదిత్యుం డాటు - 

"నెలలుమవూ త్ చే వ లే ముసర్సి యాక్ నీక ముగ దూర జేళమునందు 

కణమఖమన విజయి oy కాలధర్మవ ము నొంధెను, ( ఆవిఫక్చ " 



అమ్మలా చార్యుండు - అ మ్రా 
మయమున యువరా. జగ అమ్మరాజవిన్లువర్ధనుండు . తం (డ్రి చెంతనే 
యుండుట తటస్టించెను, మహారాజును య. ! రాజు 

ధానియందున్సు దేశేమునందును లేనితరుణము చూచి విపతు లగు 
దాయాదులును, తం నను! అమ్మరాజు రాజ్యాభి"షేక మును 
నిరోధించిరి. అతని | పృ తిపక్షులలో పినళం డ్రియైన వి కృమాదిత్యు( 
డును, తాక "మొదటి మల్ల పరాజాును అతేనికుమారు(డు 

తాళ రాజును ముఖ్యులు, వీరు చాళుక్యకుల వై వెఠు లగు కాన 

వల్లి భులన్ను కళింగగాంగులను ఆ ర్ట శ్రీయించి వేంగీదేశమును కరగతము 

చేసి క్రోయదలంచిరి, 

అమృరాజునకు ఉత్తరమున కళింగ దేశమునందు మొదటివ జ, 

హస్తుండును a కీ. శ్ర, ౮౯౩ - ౯౨౦), పశ్చిమమున సంకలచేశమున 

రా స్త్ర కూటవంగేజా డగ యభూళవర్ష చతుర్ధ గోవిందరాజును 

(ఈ శ, ౯౧౮ - ౯౩ర) దక్షీణమున నొలంబరా స్ట్రా ధికుడయిన 

అయ్యపరాజును (ఈ ఫ్ ౯౧౮ - ౯౫౮ ) సమకాలికులు. కొల్ల ళీ 

గండండు మరణెంచినపిదప మొదటి యూద్ధమల్లుని కుమారుడగస తాల 

ఫుండు రా నస్హ్రృళూటనోవిందరాజాదుల న్యాక్ శయించి జేంగీ దేశము 

నా క్రమిం చెను కాని అమరాజు తన ప్రజ్ఞాచ,క్రయుచేళ జేశము నాక్ర, 

మించుకొన్న శేత్రుతిమిరము నుదయభానునివలె పటాపంచలుశేపీ 

కు రముగ సంగీ భోతలము న్నాక్కమించుకి నెను, ఈవిభమున అమ్మ 

రాహారాజ్యకాల మంతయు చాయాదళ క్రుకలహములతో నిండిపోయి 
నను దత్తు డగుటచేత నత(డు భతు శత్రువుల కజేయు6 డయి పరిపాలిం 

చెను. తుద కితండు తాలపరాజు శ్రేసణమచేత కాంబోలు వేంగీ దేశము 

పయి దంజత్తి వచ్చిన నొలంబ-అయ్యపరాజుతోడి న మునకు 

మరణించెను. 

అమరాజు సే నానులలో భండనాదిత్య కం తాదిత్యుండు, మహో 

కాలుడు అనువారలు ముఖ్యులు. భండ నాదిక్యుండు పట్టవర్ధి నీవంళ 

సంజూతు(డు. మవోకాలుండు సకూరస్వామినంటి బలపర్మాక్ళమ తేజ 

ములు గల నుహాయోధు(డు, . 

అమరాజు రాజ్యతం త్ర, త దక్షు డయ రా స్త్ర కూటవంకమ 

ln గొందటను విడందీసీ, వారలకు దనరాజ్యమున గ్రా గామ 

ములను మాన్యముగా నిచ్చి, వారిని రాజవివ యాధ్యతుంలుగను, మాండ 

లీకులుగను నియమించెను. ఇట్రివారిలో మనకు డెలియవచ్చినవా(డు 

: Fy డయిన ఇందపరా బొకండు.. 

 ఈమహారాజు తనవిరదముశే పీరిట నోడావరీనదీతీరమున రాజ 

ను హూం ద్ర నగరమును గట్రించినా( డేని లోకప్ర, సిద్ధి, ఈః నగరము 

చాభుక్యరోజవంశమనకుల “గాంతోశాల మయినకరువార్ రాజధానియె 

గణన శెక్కి నది. [భా నెం, కం J 

E అమ్మలా చార్యుడు అము సతో ప 

సువర్శనాచార్యుని కుమారుండు, ఇతండు ౧౭-వళళాబ్టి 'తుదిభాగము 
రం 

దవెడ్షణా 

నక్కో ౧౮-వ శతాబ్ది మొదటిఫెగమునకో చెందినవాలడె యుండ 

వచ్చును. ఇతండుర దించిన గృంథములు యతిరాజవిజయము (దీనికే 

వేదాంతవిలాస మనియు బరు, చోలభాణమ్ము వసంత తిలక భాణము: 

యతిరాజవిజయ-నాటకమున కైకకు రామానుజుని 

దిగ్విజయము, వై స్లవనుతేత త్త ప్టము సనో క్రిపరముగ వర్శింపంబడినవి, 

అద ల్లదిసన్నె __ అనంతపురంజిల్లా తాడిపతి శ్రీతొలూకా 

యందిలీ ea జనసంఖ్య ౧'ర ౨౮ (౧౯౩౧). 

అమల్లబండకోట __ చిత్తూరుజిల్లా మదనపల్లి తా 
లరాకాయందలి యీానాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౨౫. 

అమ్హ వారివస్సం — చిత్తూరుజిల్లా తిక త్తని తాలూ 

కాయందలీ జమోక్రాదారీ శ్రామము, జనసంఖ్య 30,౨౫ (౧౯౩౧). 

అమ్మవారి పల్లి చిత్తూరుజిల్లా చిత్తూరు తాలగాకా 

యందలి బమౌకాదారీ శ్రామమ, జనసంఖ్య ౧౬౯ 

అమృవారిజాలె o ఇెల్లూరుజిల్లా కందుకూరు తా 

లూకాయందలి యీనాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౯౯, 

అ మ వారీ పే 

యందలి బమోకాదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౧౭. 

(ట్ర __ నెల్లూరుజిల్లా కాల 

అమ్మైన కెటి = బళ్ళారీజిల్లా కుడ్డిగ తాలూకా యందలి 

గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౦౬ . 

అ es: ప లి = . పశ్నిమగోదావరిజిల్లా క ఛ్రారుతలకాకా 

యందలి యానాం ఏ శ్రామము, జనసంఖ్య ౧౦౪౯. 

అమా పూర్ — ౧ బొంబాయియందలి కాశేవాడ్ 

లోని జక మిక్కిలి wu న. 

౨. బొంచాయియందలీ రీవాకాంత 

లోని ఒక సకి,_లి ప న 

అ మా ణాద్ res "హైర్రాచాద్ సంస్థానములో మహ 

ప స యొక తాలూకా, దీనివి స్తీ ౭౨౭ చదర ఫు 

మెళ్లు, జనసంఖ్య ౨౦౮౮౦. కా ళో శ్రామములు 

కలవు, అందు తొమ్మిది జా గీర గ్రామములు, అమ్రాబాద్ అను 

గ్రామము ముఖ్యస్థలము: ఆదాయము ౨౫౦౦౦ ప ఇటీ 

వల నిందు. కొక్తశ్తా శ్రే గామాదులు కొన్ని చేర్చిరి. ఇప్పు డిందు hs 

గ్రానమములు గాక _గ్రాముము క న 

అ మా సత్తు. జక మహమ శదీయ యోధుడు, సట 

నితండు మహవ్మదునకు శత్రువుగ సరా కాని తరువాత, అతని 

ప్రధాశానుచరులలో. Re డయెను, అతడు శ్రీ ఫ్, ౬3 రావ 

eg ఈజి స్త్ర దేశమును జయించి జక సంవత్సరము 
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వణజకును పాలిం చెను, అలెగ్దాండ్రియాపుస్రకభాండాగార మును తగుల 

బెట్టించినవా6 డితంజే యని చెప్పుదురు కాని బుజువు కాలేదు, 

అమ్రేలి — (0, (కౌాలూకా) బడోదా సంస్థానమున, 

అమ్రలీ ప్రారతమందలి ఒకతాలూకా, దీని వి స్తీర్ణము ౨.౨౮ చదరపు 

మెడ, జనసంఖ్య ౫౧౮౨, ఇందు ౮ పల్లెలును, ఒక పట్టమును 

కలవు. భూమిసిస్తు రు, ౭20౦000లు,. 

౨ (పట్టణము అమలి ప్రాంతమునకు 

ముఖ్యపట్టణము, జనసంఖ్య ౧౭,౯౭౭. ఇదె లేవీ ఆనునదియొడ్డున 

నున్నది, దీనిచుట్టును ఫూర్వము మంచి ప్రాకార ము౦ డేను. స 

వ్రూర్వము అమరతల్లి అనుచుండిరి, ఇది గకాకవాడ్ ప్రాంతమునంగల 

ముఖ్యమైన (ప్ప త్తి ప, తిసంతలలో నొకటి, ఇంగ్ల శక నిచ్చట 

ఒకపొాలీటికల్ అసిస్టెంటు ఉండును. అతండు బడ్" దాలో నుండు 

రెసిడెంటు చేతికి, క్రి కాకా . 

3. (ప్రాంతము) బడోడదా సంస్టానములోని 

ఒకజిల్లా. ఇది గుజరాత్లో కాశేవాడ్ దేశమునం దున్నది. దీని 

విస్తీర్ణ ము ౧౨౬౫ చదరపు మెళ్లు. పదునేడు విడివిడి భూఖండ 

ములు కసీ యీ ప్రాంత మెనది. వానిలో ఒఖామండల్ తాలూకా 

యనుదానికి ఉత్తరమున కళ్ జలసంధియ్యూ పశ్చిమమున అర చ్బీసము 

దృమును గలవు, జనసంఖ్య ౧౭౨౦6౫౬. వీరిలో నూటికి ౯౯ మంది 

సజరాతీభావ. మాటాడుదురు. సకలా? విసారముభాగము 

నల్ల నిదియు, సారవంత మైనదియు నగును. 

ఇందలి గీర్ అనుపట్టణములోని ఆవులు మిక్కిలి. పుఖ్యాతి 

కిక్కి_నవి. నూలుబట్టలు, చౌకపట్టుమోంద జరీపనిచేయుట్క వండిపని, 

కొలందిపొటియినుపవ స్తువులు. తయారుచెయాట ఇక్కడి కళాకాళల 

ములు. ఈ ప్రాంతములో ౭ ప్రత్తిని ఏకునట్టి ఫ్యాక్టరీలు కలవు, 

_ ఇందు కోడినార్ , ద్వారక, "బిట్ అను మూండు సము ద ప్రురేవులు 

_ గలవు, పశ్చిమతీరమందలి ౩ మహా క్నేత్ర, మెన ళా ఇందులోనిదియే, 

మొట్ట మొదట మజదోరా షో లు కాశేవాడ్ చేశముమోందికి ఖిండే | 

రావు i ప్రథమచామాజీ గాయక్వాడ్ కాలమున చెళ్ళిరి.. కాని 

రెండవదామాజీ గాయక్వాడ్ ౧౭౨౨ - ౧౭౬౮ త ఈ 

_్రాంతేము వారికి స్వాధీన మెనదికాదు. స్వాధీన మైనత ర్వాత పూనా 

పేహ్వాయాను గాయక్వాడును కలసీ సృభుత్వము చేయుచుండిరి, 

౧౮౧౮ లో పేపా్టప్ప్క భుత్వ మంతరించినతరువాత కాశేవాడ్ పె 

నాతనికిగల హక్కు ఇంగ్లీ షువారికి సం కృమించెను, కాయక్యాడు 

నకు(గల హక్కు. వారికీ యుండిపోయొను." 

ఈ ప్రాంతము రమారమి ౬,X03000 రూపాయలు "చెల్లును, 

ఈ జిల్లాలో స ఆటు waged ఒకా ప్రైన్కూ_లును,. ఒక 

౨ . స్విల్ 6 ఆసు ప త్రులును కలవు, 

_ వలనను 

| wo జేమ్కు నాలా 

అ మలి _ అన్లుపి త్రము 

అమ్హుజని ఆ ( చూడుండు : ఆక్సి జెక్ ). 

అమ్లుపి శ్రము — రోగోత్సత్తి కారణము ( ఆయుశ్వే 

దము ననుసరించి ):_-- విరుద్ధ తీర మత్సా్యాద్యాహార ములు, పులుసు, 

విచాహకర,ద (దృవ్యములు, వనునకర పులిసినయన్న ము, 

పిత్తమును (బృ బ కోపింప (జే సెడియన్నము పానము అనువాని సేవనము 

వహ్హీదిబుతువులవలనను పిత్తము ప్రకోపించి భుజించిన 

యన్నా దులు జీర్ణము గాక పులీ శ్రేనువులు నచ్చుటయే. అమ్హపిళ్తే 

మని కెలియవలయా. 

దృువ్యములు, 

సామాన్యలకు ణములం:--- అందు అజీర్ణము, ఆయాసము, ఓకార 

ముల్కు దురద్క ఫులి_ల్రేనుపులుు . శరీరభారమ్ము హృదయ కంక 

ములయందు తొపమ్మూ దప్పి భ్రమా రర అగ్ని మాంద్యము, 

గగుర్పాటు, ఒకానొక పుడు చేందయగ ఫుల్లగ వమనము వేయుట, కడు 

ఫులో కూలీంచుట - యీ లక్షణములు కల్టనది అమ్లపి త్తం జని 

రయొటుంగునది, 

గతి ఖేదముచే ద్వివిధము:__- ఇయ్యాది _అధోగళాన్లుపి త్తమ, 

ఊర్ల గగ తౌన్హుపీ త్తమ అని గతిభేదముచే ద్వివిధం బగుచున్న ది, 

అందు శోరీరమునం దధో భాగమున నానావిధంబులుగ నొకష్పుడు 

మలాదులు వెడలుటచేత అధోగళ - అన్లుపిత్త మనియు, చేందుగ 

నయినను ఫుల్గగ నయినను పలువిధములయిన రంగసలతోలహాడిన 

పసరు నోటం గ్రృష్కచుండుట ఊర్గ్వ్వగతాన్లుపీత్త మనియు 

నెలుంగదగును., 

సాధ్యాసాధ్యల :--- అమ్లపి త్రము నూతేనముగ జనించినయెడల 

యత్న ముచే సాధింపనగును. చిరకాలజ చుయినచో యాష్య మె మెియుం 

| డును. పథ్యనియనుము గలవానికి నకప్పుడు క ప్ల సాధ్యం బె యాం 

డును ( నూధవనిదానము ). క 

పిప్పలీన్ఫుత ౦: పీప్పలికషాయములో . పిప్పి లికల్కు_యును చేసి 
ఘృత మును జేర్చి ఘృతపాకవిధి ననుసరించి పొకము గావించి అట్టి 

ఘ్ఫుత ములో తేనె గలిపి ఉదయమున నేవించినచో అన్గుపిత్తము 

శాంతించును (చక్రదత్తుండు). 

ఖండకాషాండ డము:_ బూడిదగుమడి కాయరసము నూటు పల 

లు. అయా. నల ఈ శెంటిని కలిపి ఉ సిరికపప్పు 
చూూర్ల మును ఎనిమిదిపలములను వేసి ట్రా యిమో(ద నుంచి సన్న 

చూచే ముద్ద యగువజికును వండి ఉసిరి కపప్పునప సమముగ చక్కెై 

రను చేర్చుకొని లేహ్యపాకముగ దించుకొని జాగు త్త పెట్టి యాంచ 

వేను, దీనిని పూటకు ఆరప లముచొప పన 'శపంచినచో ఆన్లు 

పిత్తము శాంతిచును న ప. 

దళాంగకపాయము : Oh = న 



అవుము-అమద్ను 
య ట్ర ౯ 6 

యము కాంచి తేనె కలీపి సేవించినచో అమ్లుపి త్తమ నిశ్చయముగా 
శాంతిం కందును ( చక్తదత్తుండు ) 

పథ ్యపణష్టముల: — యవలు, గోదుమల పెసలు, ప్రా౭తశాలి 

ధాన్యము, కాంచి చల్లార్చిన జలము, కాకరకాయ, ఆరటివుఫ్య, లేత 

వదుకుమొప్ప్కు బాగుగ ముదిరిన బూడిదసమడి జకాయి దాడిమకాయ, 

క ఫపి త్రహరములయిన సర్వాన్న పొనములు అమపి త్తరోగులకు హీతకర 

ముగ నుండును. నువ్వులు మినుములు ఉలవలు, గొ క్రైపాలు, ధాన్యా 

ముముు లతా క టుప దార ములు గుర్వన్న ము, పెరుగు, మద్య ము- 

వీనిని అమ్హ్లపి_త్తరోగులు వర్శింపవలెను (యోగరత్నాకరము ). 

[ గం. దూ. | 

అముము — ౧ హడ్రుచులలో నొకటి. 

9, అమ్లజని తో కొన్ని ఆ పధాతువులు 

కలసినప్పుడు ఏర్పడుపదార్లము, స్ట నింగీ షులో. ఆసీడ్ అందురు, 

నీటిలో 6 గలిపిన యొడల అముము లగును ( చూడుడు ; ఆసిడ్ ). 

అమ్టుయార __ 6అమ్టియార* యను మిక్కిలి చిన్న 
సంస్థానముయొక. ముఖ్య గ్రామము. ఈ సంస్థానము బొంబాయి 

రాజధానియందు నూహీ కాంత యేజన్సీలో నున్న ది. అహమచా బాదు 

పట్టణమున కీశాన్యమున 36 మెళ్గేమి(ద నీగ్రామ మున్నది. జనసంఖ్య 

౧౯౦౧లో ౧౩౪౭6. ఇం వోకశివాలయమున్ను తంరకలనోరీయును; 

పురాతన పట్టణముయొక జీర్ణావ శేనమాలును గలవు. 

అష్టా ర ___ పంజాటునందలి నాభాసంస్థానములో నొక 

నిజామత్ , prs జిల్లా. దీనిఇె వైశాల్యము న్! చదరపుమెళ్లు, 

జనసంఖ్య ౧౧౫౦ ౭౮ ఇందు ౨౨౮ ప ల్లైలును, 'నాభా గ్రామమును 

ఊన్న వి, అంటోహ అనునది రాజధాని, భూమిసిస్తు సెస్సులు కలసి 

రు. 3,30,0౦0౧౦లు. భూమి శేగడ్క మిక్కిలి సారవంతేము 5 నీరు 

చె చే పదును. సర్ హింద్ కాలువవలన భూములకు నీరు పాటును, 

చలిజ్వరము ఇతరమయిన జబ్బులు కలవు, 

అమ్ స స్తర్ డం IE _ ఐరోపా ఖండములోని ' ప్రధాన 

వ్యాపారస్థానములలో నొకటి. 

గారు మార మందు నివసింపరు, దీని జనసంఖ్య ౬ 35 ౭,౧౨౦. 

! అమ్స్ట్రర్ డంనగరము మిక్కిలి పల్ల మునం. దుండుటచేత, 

వోలండుదేశపు రాజధాని. రాజు 

నిందలికట్టడము లన్నియు బాలభాొగము ఎత్తే యిన తిన్నెల పెం గట్టణడి 

నవి, "పక్క కాలువలచే నీనగర మ'శేకద్వీపములుగ తు 

ఈ చిన్నచిన్న లంకలను కలు పుటకు ా ం౦౦ల వంతెనలు కలవు, చాల 

' విభులలో నీటికాలువలు ప్రవహిం చుచుండును, కాలువల కిరువె పుల 

ని -త్రయిన యిసుకతిన్నెల్నపె ) వృతృపం క్షు లు౦డును, రాజమందిరము, 

విశ్వవి ద్యాలయభవన ములు, -వస్తుప సృదర్శనశాల ముస సునన్ కొన్ని 

యౌనగరములోని గొప్పకట్టడములు, వజృములను Cen 

కావించుకొ నెను. ౧౮౧) లో అమ్మ ర్ స్తు 

వాతను 

32౧ 

యిండలి _పృధానపర్శ శ, క నులలో నొకటి, దీని సము ద్రృవ్యాపారము 

మంచి యజఖివృద్ధిలో నన్నది ౧౩-వ శతాబ్దిలో అమ్స్టర్ డం ఒక 

చేంపలప లైగ సందే ౧౭౩ ౧౮ శతాబ్దుల నది ప్రపంచములో 

"నెల్ల నెక్కు_వ ధనవంత ములగు సట నొకటి యయ్యెను, 

అమ్ముర్ న్లు (శ్రీ ఫ్, ౧౭౭౩ - ౧౮౫౭) — విల్లీ 
యమ్ కః అమ్మ క అనునిత (డు లెఫ్టై చంటు జనరల్ విలియకొ 

అమ్మ ర్ స్తు జ. ఇతనితల్లీ ఎలిజబెత్తు. ఇతడు ౧౭౭౨-వ 

సంవత్సరమున జనవరి ౧రీ-వ శేదీని బాత్నగరమున జ న్మించేను. 
ఇత డెనిమిదెం డయీాడువా. డయియుండయగ నే యిత నితం డి, కాల 

ధర్మముసొం బెను, నాంటినుండి యితడు పినతంట్రియయిన జనరల్ 

'జెఫరీ అమ్మర్ స్తుయొద్దనే "పరిగను, వారక్ హాస్టింస్ప మొదలయిన 

వారలు చదివిన వెస్ట్ మినిస్టరు పబ్లిక్ న్క్యూలునం బే యితండును చదివి, 

పిదప ౧౭౯౩ న ఆకృపోర్డునందు పట్టపరీక్షయం దు త్తీళ్ళు డయ్యెను, 
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అమర్ స్టు ప్రభువు 

కి ష్రుకాలమునే కొంత "సె సైన్యము అస్ఫాము దేశమునకు వెళ్లి యచ 

టినుండి బశతాణారిని దజీమిచె వై చినది. కాని బరావారు. చిట్ట గాంగు సరి 

హద్దులందు జర గిన యుద్ద మున విజయము నొందిరి. అటుపిదప ప. బర్హావారిని 

లాంగ౭దీయుటకు నీక శ్రుకాలమునశే మదరాసు ప్రధాన నేనాధిపతియైన 

సర్ ఆర్చి చాల్డ్ కాం చెల నాయకత్వమునకొన్ని సే సనం బంగాళా ఖాతము 

మీదుగ రంగమునగరమునకు( బంపంబడినవి, ౧౮౨౦-వ మే ౧౧-వ 

"తేదీని రంగము సులభముగా - ఇంగ్సీ షువారికి వశమయినది, కాని 

వర్ష ము లప్పు డధికముగ6 గురి యుచుండుట చేతను, సర ఫరాలును, 

శాకపోకల కానుకూల్యములును లేకపోవుట చేతను ఇంగ్లీ ననా 

చాలక ఫ్టములపాలయిరి, బరావారు రంగమును మరల వశపలణు 

కాననలె నని! ప్రయత్నించియు విఫలమనోరథులయి వెనుకకు నురలీ 

పోయిరి, వారీ నేనా నాయకులలో కడుపర్నాక్కమవంతు(డున్కు గొప్ప 

వాండును అగు మహో బందుల దొ నాభి యుద్ధరంగమున హతు( డయ్యెను, 

విజయులె న ఇంగ్లీ సువారో  మాండ డళేవై + oe కీంక. ను త్రేరదిళకు సాగ 

ర్న్ష 
అల 

వోయిరి, పరు దూలములతోను, దుంగలతోను అవరోశీ 

నిరాణములును గటికొని బరావారు వానివెనుకనుండి తము6 దాము ఆ లు క ఆశీ 
సంరషీంచుకొను చువచ్చిరి. కాని తుదకు వారు ఇంగ్లీ షువారికి లోబడి 

పోయిరి, యొండబునగర మునొద్ర నుభయపక్షయులవారికి సంధి జరగినది, 

ఈసంధి ననుసరించి ఇంగ్లి షువారికి అస్సాము, ఆర కాకా "సేన 

స్పెరమ్ రాజ్యములు లఫిం చినవి. యుద నస ప రిహారమ్ము కి, ౦ద పది 

లక్షల పౌనులను నాలుగుత డవలలో నింగీ వాలే చెల్లీ త శీర్చాటు 

జరగెను. బరారాజధా నిరైమైన ఆవానగరమున రాజూసానమున బ్రిటిషు 

శసీడెంటు ఉండుటకు నియామకము జర గినది, 

అమ్మ ర్ స్ట ప ప్రభువు గవర్నరు జనరలుగ నుండి నకాలమున జరగిన 

హతే: ముఖ్య్యవిన. యము భరత పుర పుముట్టడి. బర్థాయుద్ధమువలన 

హీందూదేశమునందుం గొంత కలవరము epee. ఈముదము 

ప్రారంభదశలో ఇంగ షువారికిం గలిగిన యపజయములు గోప్ప 

యుప ్రద్రృవములుగ నభివర్లితేము లయినవి. పటాలములనుండి వెడల 

నడప(బకిన సిపాయీలలోను, స్వతం త్రు, తులుగను సోమంతులుగను 

పాలించుచుండిన కొందటు సంస్థా నాధిపతులలోను అశాంతి శ్రేక శ్రీ 

వరి ధఖిచుం డను, ఈ యశాంతికి ba బాలచోటుల నింగ్లీ షువాద్ర 

కో hala సెక్కు_లు జనగినవి, వీనిలో స్కసీద్దమయినది 

భరత పుర సంస్థానము జాట్ కుటుం బమువారి పరిపొలనము క్రింద 

నుం డెను, ఏడేండ్ల యాడుగలబాలు6 డొకండు ౧౮౨౫న సింహో సన 

మెక్కెను,. తంట, డ, యనంతరము ఆసంసానమునకు రాజు కావలసీవాం 

డాబాలుంజే జ హాందూ బేళ ప ప్రృభుత్వమువారుకూడ నంగీకరించిరి, 

ఈ కొ, త్తి రాజు చిన్న వాం డయినందున అతని మేనమామ 'సంరక్షుకు6 

డుగ నుండి రాజ్యకార్యములను నిర్వహించుచుం డెను, ఇంతలో నతని 

బంధువు దుర్తనలా లనునతడు ఆబాలుని కా రాగ్భహమున బంధించి, 

యాతని మేనమామను గడ లేర్చి సంస్థా నాధిపత్యమును స్వీకరించెను, 
బాలునిపకుమును వహించి హిందూ టేశపుప్రభుత్వమువారు దుర్జన 

లాలు పైప పగ6 బృకటించిరి, అనతికాలమునచే నూతన ప ప్రఛాననేనాద్ధి 

పతి కంబర్రి రి ఖో ప్రభువు నాయకత్వమున ర్చి బ్రిటీషు మైన్యములు 

భరతపురదుర్షమును. ౧౮౨౫(-వ డిసెంబరు ౧౦-వ స్వ ముట్టడించి 

నవి, దుర్తమున సెనికులు కొలంచిమందిమా (క, చే యుండినను ఇంగీ షు 

ప్రభుత్వము'నెడల నసంతృ పి వహించిన వదా ప్రవ, రాజపుత్రు, 

లును దుర్దనలాలు, సెన్యమునందు. బేరిరి. అయినను విధి ప, లికాలముగ 

నుండుట చేత నాదుర్దము ఇంగీ షువారికి ౧౮౯౨౬-వ els ౧౮-వ 

తేదిని వశేమయినది. యుద్దర ంగముననుండి _ తప్పించుకొనిపోవు, 

చుండలగా దుడ్ద్షనలాలు పట్టువ డెను. అతనిని మొదట అలహాబాదు 

నందును పీదప కాళియందును కెదీగ నుంచిరి. అంతవజకు కారా 

bela నుండిన బాలరాజు మరల సిం హోసన సం డయ్యెను, 
చలనమునొందెన బ్రిటీమప పృభుత్వమువారి కీర్తి ప (ప్రతిష్టలు ఈ భరత 

పరదుర్గవిజయమువలన మరల (ప పృతిష్టితము Mae 



అయ తి. అయనము 

కరం కందక కుక జరగిన మతయుకవివషయము గమ, 
నింపవలసినది కలదు, బర్భాయాద్ధము నందుం బోరాడుటకు వెళ నసె సైన్య 
ములలో మదా, సుననుండి వెళ్ళీ హ్ యెక్కువ; బంగాళముననుండి వల్లీ 
నవి తక్కు_వ. గానికులు వాలవజుకు హీనవర్ల మలవారు, 
బంగాళ జేశప్రసెనికులలో (6 జాలమంది అగృవర్ణ ha కలరు, 
వారు నాకలమోందుగ సముద్ర పృయాణము Ee శల దమవర్ణ 
మునకు భంగముకలుగునని వారిలో 6 జాలమందె బర్మాయుద్ధమున కోరు 
నిరాకరించిరీ, ఈకారణమువలనను, మణి కాన్ని యితర కారణముల 
వలనను కలక తౌదగ్గఅినున్న బారక్పూరునందున్న నేన లో నసంతృృ ప్రి 
కృనుముగా “"హెచ్చీ యచట విప్ప పము శేయినది, త్వరితముగ నే యిది 
యణంచివేయంబడినది కాని బి, ట్రీషు ప (ప్రభుత్వము క్రిందనున్న సిపొయీల 
సేనలలోం ౫ గృనుముగ( DSPs యసంతృప్పి కిది ముఖ్య నూ-చ 
నగ సంఫావింపయుడినది. 

Re 

అమర్ స్ట ప్పభువు తన యుద్యోగకాలపరిసమా ప్రీ యయిన 

పిదప ౧౮౨౮ న ఇంగ్ల ండున కరిగెను, అటుపిదప నాతనిజీవితమున6 

బేరొ.నందగిన విశేవనము లేవియు లేవు. wa! 
౧౮౨ ౭-వ సంవత్సరమున కాలధర్మ ము నొం 'బెను. రెండెండ్రయనంతేర 

మఠండు మరల వివాహము చేని నకొ నెను, అతడు ౧౮౫౭-వ సంవత్స 

రము మార్చి ౧౩-వ తేదిని తన పద మృతి 
నోం చెను, 

అయ తి __ నహువరాజు నల్లురు పుత్రులలో నాలవ 

వాడు, 

అయనం చాక ౦ __ చిక్తూరుజిల్లా Grove 
యందలి జమోకదారీ గ్రా మము, జన'స సంఖ్య ౬౨౧, 

అయనము -ా *ోన మన6గా మార్గము, ఇది జ్యోతి 

కాస్త్రమందలి పరిభావలో ఊ త్రరాయణ మనియు, దఠ్నీణాయన 

మనియు వ్యవహరింప(బడుచున్న దె, అన౯గా ఉ_త్తరమార్ష మనియు 

దక్షీణమార్ల మనియు అర్హ ము, 6 డ్రా త్తరాయణిమందు * ణి కారము 

 “రపాభ్యాం (న్ా ణస్పమానప టే” అశు పాణీని ర-ర-౧. నూతత్ర, 

ప్రకారము సిద్ధించును. ఇంక నుశ్తే త్రరమార్ల మేమి? నన! యేమి 
అని విచారింతేము. 

ఆకాశమందు (గృహములు సం చరించుమార్ష మొకటి లదు, 

గ హమునకు నెకొ_కమార్లము వా _స్తవముగా గలదు. 

కాని ఇవి 

అందు ప్ర తగ, 

= వినిసే, గ పాముల క క్యూవృ ర్త త్ర ము(Arbits) లందురు, 

తు అనగా ఇప్పు డున్న కత్యులు మటీకిొంత కాలము నకు 

మార్పు చెందును. ఇందు నియత మగు మార్ష మొకటి గలదు. 

దీని ననుసరించియే యెల్ల ప్పుడును నూర్యసంచార ముండును. ఈ నూర్య 

సంచారమారమునిీ (Sums path in the Heavens ) 

క్రాంతివృత్త (301190) మని పేరు. _ఈవృత్తస్వయాపము బోధ 

పడిననేకాని ఉత్తర, దక్నీణమార్లభేదము బోధపడదు. కావున ఈవృ త్త 

3౭23 

మును ఖగోళమును కాంత విమర్శింతేము. ఇ దంతయు భావనాతక. 

శాస్త్రము (Imaginary Science). ౧-వ పరి లేఖనము చూడుడు. 
3 3 ళా 

లో 

౨ = తూర్చుల్నీతిజము. ధ్రుష తు, ధు = 
పశ్చిమక్షీతిజము, &ీతిజ Wis భూమ్య్యాకాశములు రెండును కలసీ 
నట్లుగా మన కగపడు ప ద్ర, దేశము ( Horizon ). ధ్రు=ఉ త్తర ధు వము 
(North Pole, ధ్ర ధు, _=దవీణ ధ్రువము (South 1 Pole), క=రూత్తర . 
కదంబము (Arcticy,¥ = thre (Antarcticy, (మ, ధు 
నా ఫ్. థు 9 కం ఫ్ర = యా మ్యోో త్తీరవృత్త తము (Meridiany,(S (మ. 
దు. క త్ఫ్రు=క్రా ంతివ్భృ_త్తయు (Eclipticy, (ఖ. తు. మే) = విషువ 

ద్భ్భ త్రము Sea Equator), ఖ =  ఫేమధ్య మ (zenith, మే = 

ఇందు థు వమున కాకర ణళ క్ మొదలగు విశేవశ కలు గలవు, 
ఈ ధ్రువమును మధ్యగా వ క యేర్చడినవృ త్త తే (Circle) 
విషువద్భ్భ త్తే తము, అనగా రెండుధ్రు వములకును మధ్య? నుండు 
వృత్తము. నూర్యు. డీవృత్త తగతుం హక రాత్రియుంబగలు నన్ని 
దేశ్రమలందును 'సమాననుగ నుండును. స్తుతనారదు మార్చి ౨౧-వ 
'లేదీయందును, "నె "ఫెంబరు ౨౨ -వ ఫ్ నూరు దీవృ త్త 

గతు6 డగును, “ వములకు ప ప్రస్తుత కాలమున ౨౩౨. డిగ్గి గలదూర 
ములో “కదంబి మను బిందువు కాళీ కా మన్య నుంచు 
కొని యేర్చడినవ్భి త్త త ఘు కా రాంతివ్భ ర్త తము. ఈయధు ఛ్రువకదంబములఆంతర 

మునశే పరమ క్రాంతి (Obliquity of the Eclipticy యని పీఠ, 
ఈదూరము సుమారు ౧౨౩౦౦౦ ల ప కిందట ౨౫ డి a; ష్ 

కత. ఇణయండు న్ 5 hs ల సంవళ్ళరమలక ౨౨ డీ న్ గలు కా 



శా 

వె 2 

గలదు, ఇళ్లే కాలవళశమున పెరుంసచు, తేటు(గుచు నుండును, ఇందుకు ' 

కారణములు ధ్రువ కదంబములు, శెండుగాన్సి ఏడే నొకటిగాని చలిం 

చుట యను విషయముంలో పాచీన,నవీ నమత భేదము లెేకములు గలవు. 

ఎట్లయినను కదంబద్భయ మునకు మధ్య రాంతివృ త్త తము గలను, 

అందుచే విషువద్య ర్త మునకు తిరశ్చీనముగ కాంతివృ త్త 

మహావృత్తములకు సంపాత ముండునపుడు రెండు ప్ర, దేశములందు 

మూత్ర, మే యుండునను మత తృమితి 3-వ అధ్యా, ౧౦- ళో (వృతిజ్ఞూను 

హి త (Euclid, Ill, శం ఈ ర0టికిని రెండుప, దేశములందు 

కలయిక గల్లును. వీనికే మేహెది ( AE115), Pa (Libra ) 

దీకలయిక్ష ఉత్తర భా దానకు. త్ర, యని పిర్గు, చుస్తు కాలమం 

దిషతీయపొద ప్రాంతమందున్కు ఊ _త్తరఫల్లు నీనక్ష ల్స్ చతుర్భపాద 

ప్రాంత మందును ఊన్న వి. ఇవి సృష్వ్యాదిలోను, పృతియుగాదిలోను, 

సృతియుగాంతమందును అశ్వినీ ప్రారంభమం దుండునని అఆర్జాశయము. 

ఉల 

ఫిహు వద్వ్భ్భృత్తేము 

వడనము8ి 

దవీణము 

౨ - వ పరి లేఖనము 

చావ పరి లేఖనము చూడుండు, మేనము. (Aeris ), కటకము | 

(Cancer), తులాది( Libra ఏ మకరము. (Capricorn ). నా 

 శ్రుము లన్నియు మొదటిఅతరముబే నుదాహరింపంబడినవి, ఈప 

నన మేవము మొదలు కటకమువటికును . విషువడ్య ఎ_క్రమన 

నుండి ఉత్తరముగ కాంతివృ శ్రే తమునకుంగల దూరము క,నుముగ 
Wy 

3 “పెరుంగును, కటకమునొద్ద నీదూరము పరమము, అటనుండి దత్నీణము 
సై పునకు. ( Direeti0n ) మార్టము తిరుగును, అటనుండి తులాదివణికు 

మున్న ది. 

ఆఅఆయను(డు-అయసాపరగ కొ 

నీమారము (క్రమముగ తగి వృత్తములు రెండును కలయును. అటనుండి 
మకరాదివజుకును విషువద్భ్భ త్తీమునకు దక్నీణముగ ,క్రాంతివృత్త 

మునకుంగల దూరము క్రమముగ సపెరుంగును. మకరమం దీదీ ణాం 

తరము పరవమము (Maximum. అటనుండి ఉత్తరమువై పునకు 

(1606400) మార్గము తిరుగును. ఆమకరముననుండి మేపుమువజకు 

నీదక్షీణదూరము క్రమముగ తీస్టచు మెపషాదియందు శెండువృత్తేములు 

కలయును. ఇందు శ్రాంతివృత్త మే నూర్యమార్ష ము, ఇది కటకాదినుండే 

మకరాదివటకును దశీఇముగాన్కు నుకరాదినుండి కటకాదివజకు నుత్త 

రమ్లగాను ఉండును. అందుచే దకీణముగా నున్నమార్లము దక్నీణా 

యన మనియు, ఊత్తరముగా నున్నమార్ష్మము ఉత్తరాయణ మనియు 

వ్యవహరింపంబడుచున్నవి. ఇ దంతయు ౨-వ పరిలేఖనమందు స్పష్ట 
మగుచున్నది. ఉత్తరాయణమందు. దేవస్తాన మగు ఊత్తర ధ్రువ 

కా ర్ ప్రాంత భాగము దృశ్య మగుటచే ఆకాలము 'దేవ్యప్రతికర మనియు 

దశీ కాయనమందు దక్నీణ ధ్రువ ప్రాం తేమందలి పితృలోకము దృశ్య 

మగుటచే ఆకాలము పితృ ప్రీ తికర మనియు మనవారు వ్యవహరిం 

చుట సనుంజసముగ"నే కస్పడుచున్నది. 

బాకా మొదలు ౨౨-వ డి సెంబరువజుకును సూర్యుడు దమ్మ ఇమార్లమం 

దుండుటచెే దక్నిణాయనమున్కు ౨౨-వ డిసెంబరు మొదలు ౨౧-వ 

జూకొవటకును సూర్యు. డుత్తరమార్లమం దుండుట చే ఉత్తరాయణ 

మును గల్పుచున్న వి, (చి. చేం. నా, ఖ్ 

గ ర్త _-వ 

అయ ను(డు __ జీవవిశేవము. ధర, బుషికి Pee యను 

(ఫ్ర్రీయందుం బుట్లిన సాధ్య దేవతే అలలా. నొక౦ండు (మళ్ళ, 

అ, ౨౦౨ 

అయలూరి వారిప en “నెల్లూరుజిల్లా కనిగిరితోలూకా 

యందలి జమి క దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౫౫౨, 

అయవాసహము __ భారతవర్షీ యదేశము. 

అయ ఫా రు(6డు నూ క భ్య పునివలన దనువునకుం గలీగిన 

దానవులలో నెక (డు, . " 

అయ సావర గణా __ సంయుక్త ప్రాంతమలందలి ఫలే 

పూరుజిల్లా ఘాజీవూరు తాలూకాలో నొకపరగణా. దీనివె వైశాల్యము 

రో౦,౫ చ, మైళ్లు, జిల్లా మొ త్రముమోయద తక్కిన పరగణాలన్ని టిలో 

కన్న దీనిలోని భూములు మిక్కి...లీ సారవంత ములయినవి, జనసంఖ్య 

యించుమించుగ ౧౫,౦౦౦ ఉండును. వ్యవసాయమున కిచట మంచి. 

సదుపాయములు కలవు, ౧౮౯౭-వ సంవత్సరపు కజవుబెబ్బ యీాపర 

గణాకు ఎక్కు_వగం దగిలినది, మొదట నిది అలహాబాదుజిల్లాకు6 

జెందియుండెడిది. ౧౮౨౬-వ 'ంభక్ళరమన FOE 

జేర్చయిడినది, స . 



అయ సా(ం-౦తము_అయి 

(యే heal ము -___ అయస్కాంత మనంగా నూదం 
టు రాయి, ఇనుముతో. బేయంబడిననూది, పాళీ మొదలగు వస్తువుల 
నాకర్షి ంచుగుణమును గలిగియుండుటచే నిని, అయస్కాంత మన 
బడును ( చూడుడు ః 'సుగ్నెటిజమ్ ). 

ఆయుర్వేదము ననుసరించి :__ అస సంకు 
( ఇనుము తీక్లము ( ఉక్క ఏ), కాంతము ( నూదంటు రాయి) 

ఆని మూడువిధములు, అందు కాంతమునకు అయస్కాంత మను 

నామాంతరముగూడ6 గలదు. మరల నీ అయసా,_౦తేము ఖాను 

కమ్ము చుంబకము, కర్ష కము, _దాావకము రోమకాంతము “అను 
భేదములు గలడెగ పరిగణింపంబకుచున్నది. మరల వీనిలో నొక్కా 
క్క_టియు ఏకముఖము, ద్విముఖము, త్రిముఖము, చళతుర్ముఖము, 
పంచముఖుము, సర్వతో ముఖము అను"ేర్ల తో వ్యవహరింపంబడు 
చున్నది. ఏకముఖ మన నూదంటురాయియొక్క యేశముఖమునం దే 

సూదు లాక రీ ంప(బడును, ద్విముఖ మనంగా రెండుకోణముల యందు 

మూత్రము సూదు లాకర్థి ౦పంబడును. ఇటు లే (త్రిముఖ చతుర్వుఖమాల 

యందుంగూడ సూదు లాకర్టింపయుడును. సర్వతోముఖ మనురాయి 

యొక్క యన్ని కోణములయందును పెభాౌగమున శ్కందుభాగమునం 

గూడ నూదు లాకర్షింపంబడును,. ఇందు ఏకద్వి తి శతీచతువ్పంచసర్య్వతో 

ముఖములలో క్రమముగా నొకదానికంశు నొకటి గుణాధిక్యము 
గల దె స కాంఠేము పీత క్భప్ల ర _క్రీవర్ల ములచే తి ఈ,విధము, 

ఫీ త్రము  స్పర్మచేధి కి, క్రి య యందును, కృష్ణుము రసాయన ప్ర కి యలయం 

'డున్కు రక్తము రసబంధన క్కియలయందును చృశ_స్టములు (రస సరత్న 

సముచ్చయము ). 

శోధన; శోధనవిధానము లేక మున్నను సర్వసామాన్య 

ముగ నిమపండ్లర స సము, కలి, పులీ-చల్ల అనువానిలో (వృతిదానియందు 

చడేసి మార్లు చేసి యేడెసిగడియ లెండ టు. శుద్ది యగును 

( బసవర" 'జీయము ). కుందేటిర క్షముతో తడిపి ఏడుపర్యాయములు 

ఎండ నెండించినను శుద్దియగును (రః ర, సుధా). 

స పా కాంతలోహచూర్ల మునకు సమముగ బెల్ల 

మును గంధకమును కలిపి ఖల్వమున మర్తి ంచి 'ఇరువదిపుటంబు లిడిన 

ఛస స్యమగును. ఈ భస్తమును తెలినలికేజ ఆకర సమతో నూజి పది 

పుటంబు లిడె న నెజ్తగ 'సిందూరించును (5, ప్ర . సుధ్భా. 

Pe a ఇట్లు క్రోధన. మారణవిధానము లనేకము 

లేక గ గృంథములయందు వ్వ TP ఇచట me 

రెండు త్రము వివరింప(బడినవి,. 

= గుణములు? ఇదె $కసీర్యయు గలది, ప్రధానరసయు. మధు 

రము, అనురసము కషాయము. తయుమ్మరమ;.  ధాతువివర్ధ నము? 

శ్రీదోవహరము, ' ఇట్టిగుణములు "గలదె 

హాండువన బోనడంచును, మయరోగమును న కాస్త 

లి ష్యుండు (బృహ డ్ 

| తత గ్భహ హాపలతి, 

చణ మేహ: సన్ద ప్లీహ 

టో క్రిమిరోగములను నాశనము. చేయునదిగ నున్నది, సరే 

3౭౫. 

భ్రమ్కు గుల్ల, శూల మొదలగురోగములను బోకడచి శరీరమునకు 

కాంతి నిచ్చును (యోగరత్నా కరము), 

అనుపానములు కాంతెభ స మును త్రీ ఫలములతో సేవించి 

నచో వలీపలీతేములూ (త్రిక టుకములు గంటుబార ౦8 - వీనితో సేవించి 

నచో ధాతుక్షయముు శేర్కు_ర చాతుక్తాతకము - ఏనితో నేవించినచో 
రక్కప్ి త్తము, గలీ జేరు ఆవుపాలు- పనితో శే సవించినచో దొర్చల్యము9 

శ్రీవలము గలీజేరురసముతో నేవించినచో పాండువ్వు పసఫు పిప్పలి 
తేనె _ ఏనితో సేవించినచో ౨౦ మేహములు, శిలాజతుతో నేవించి 

నర్ మూ త్రకృ ఛృము, ఆడ్డసర ము పిప్పళ్లు చాకు తే. పనితో 

లోహచూర్లమును కలిపి మాత్రలు చేసీ ఉదయమున నేవించినచో 
అయిదువిధములగు కాసరోగములు, తాంబూలముతో నేవించినచో 

అగ్నిమాంద్యము ఇ శాంతించును ( యోగర శ్నా కరము. 

కాంత ముకలసినయావధ ము: ఆయుశక్వేదమునందు కాంతము 

గలసిన ₹ెవుధములు సు ప్ర సిద్ధములు, వానిలో బసవరాజీయమున(€ 

జెప్పంబడిన కాంతవల్ల భర సమ్ము రనేంద దృసారస సం గృహమందలి కాలాగ్ని 

రుద (దృరసమ్కు చరక మును పి. అట నవాయ'స 

సం ర్ల ము, అష్టైంగహృదయమందలి యసృతి ముఖ్యముగ చూడనగోను. 

మ్ 0, దూ. J 

అయ ఫ్యాంగిరనుయడు _. బుళ్వేదమునం దెతని 
పేరు శెండుసారులు వచ్చినది (౧౦. ౬౭౩ ౧5; ౧౦౮ రా 

బుగ్వేదమందలి కొన్ని బుక్కు_ల నీఠండు రచియిం చినట్లు అనుక కము 

ణిలో 6 జెప్పంబడియున్నది. ఈతండు రచించిన మం శ్రములు బుక. 

౯ రర-ర౬ు ౧౦.౬౭ - ౬౮ 

.. శునశ్మేపునిం జంపందలంచిన. రాజనూయమునందు. నితండు 
ఉద్గాత గా నుం డెను, ఇతడు యజ్ఞ యా గాది క, కతు విధానమును 

చక్కగ నెలీగినవా౭డు (పంచవింశ బ్రా బ్రాహణము 5 ౧౯ 3 ౨౨, 
౧౬, ౧౫౨౪ రో; బృహడారణ్యకోపనివ్తు 3 9 (Je 3 ౮. O౧౯, ౨౮; 

కాళీతక బ్రా హణము ; 30.౬). ఇతే. డాభూతిత్వ స్థ్రయొక్క_ 

3 ష్ష్ వా. 3, ౮, గ వ య్ 

అయ స లా ౯౧౧ (డా లా కాలు వాయణు(డు అధ్వర్యుడు 

ఈత (డు తనయధ్వర్యునకుం గొన్నియజ్ఞ పా త్రో, ల 

నెక ట్లుపయోగిం పవలనినది శే్చ్పెను (కళపథర్ర్రాన్నాణము,, సతః ret 

porn es స్త్ర ఆంగిరస : గోతోశ్చన్ను 6-౫ డన 

యొక బుషి, ఆయనవంశజులను ' ఆయా న్యు అందురు. ఇతడు వాది 

శం ద్రుని యజ్ఞ మునందు ఉద్రాతగా నుం డెను (భార; సభా ఆ, ౧౨). 

0౫ re Fn యొక చిన్న నది బ్రహ్ 

| పుత్రక. ఈపనదిగ. నున్నది. ఇంచుమించుగ (౧౦౦ .మైళ్ళపాడు 
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వుండును, అడనులలో నుండియే యిది యెక్కు_వగ ్రైవహించు 

చున్నది. ఈనది చిన్నచిన్న పడవలు వప్రృయాణముచేయుటకుమా త్ర, 

మనుకూలముగ నుండును, 

అ యిజల్ __ ఇది లుశాయా జులాకు ముఖ్యపట్టణము, 

జిల్లాకు ముఖ్య పట్టణ మయినను ఊరు చిన్నదే. దీనిజన* సంఖ్య ౨౩౫4౦౦, 

'అయిజల్ ప పట్టణము 3ఎ౫[00 అడుగులయొత్తున నున న్న 'యొకకొండ 

మింద నున్నది. ఇందుచె నీటిసౌకర్య మిచ్చట తక్కు. వయైనది. దానికై 

ఎక్కు_వధనము ఖర్చుచేసి తగిన యేర్చాట్ట్లు చేయబడినవి, 
డును విడువక యిచ్చట నొక మైనికదళ ముండును. 

_అయిత౦పసపాడు 

యందలి యీ నాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౪౯. 

ఎప్పు 

= నెల్లూరుజిల్లా కావలి 'శాలూకొ 

అయితంపూయడ్ __ పిమనోదావరిజిల్లా తణుకు 
 తాొలూకాయందలి యీానాం గ్రానుము., జనసంఖ్య ౯౭౮, 

నో యి తే స ల్ల = చిత్తూరుజిల్లా చంద్రగిరి తెొలూ 

కాలో నిది యొకపల్లె, జనసంఖ్య ౧,౧౮౨. ఇనుము సున్న పురాయి 

అకట దొరకును, ఆ యినుముతో నాయగళ్లు చేయుదురు, 

అయినం పూడి __ కృవ్ణజిల్లా దీవితాలూకాయందలి 

యీచాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౧౪౧ (౧౯౩౧). 

అయినముక్కాల __ కర్మా లుజిల్లా మార్కా_ఫురం 

అయిననల్లి _- గోదావరిజిలా అమలాఫురము తాలూ 
i క్ర 

కాలో జకప లె. జనస సంఖ్య 3,3౬౩. ఇచ్చట స న్యు స సం ని 

వినాయక దేవాలయ మొకటి కలదు. బులుసు అచ్చయ్య పొపయ్య 

లనంబరరగిన 

ఫ్. క్షణము శ్వర మను క్నేత్క మొకటి దనికి మజరా, 

శాస్త సు ప్రఖ్యాత సంస్కృత విద్వాం స సుల కిది జన్మ 

అయినివీడు __ చిత్తూరుజిల్లా 

యందలి జమికాచారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౨౭౪ 

అయిన వాల్ల 

UP ea జనాస సంఖ్య ౨౦౨౨ (౧౯౩౧). 

—_ బల్లారిజిల్లా పడి? గతాలూకాయందలి 

అయినా పు రం 

'తొలూకాయందలి గ్రామము, జన'స సంఖ్య 5,04 (ors ౧): 

అ యి రా ర .__ చిత్తూరుజిల్లా. చిత్తూరు తాలూకాయందలి 

చ్రూనుము. జనసంఖ్య ౧౮౬౯ (౧౯౩౧)... 

చిత్తూరు తాకా 

_ తూ naan ప 

5 | యున్నారు. ఇప్పుడు దీనిపేరు “ క్రుంగ్ కావో), 
అయిలాఫుల్ రురి ___ వంగబేళములోని అంశాలి, 

వ్ర, దేశము, రెండుగ్రానుములు కలసి ప. 

అయిజల్ _-అయు ధియా 

బిలువంబడుచున్నది. ౧౮౦)౫(-వ సంవత్సరమున { నీప, దేశము అడవు 

లతో నిండియుం 'డేడిది, అప్పటి దీని వై కాల్యము రోర్కం౦౦ ఎకర 

ములు, దీనిడె వచ్చు పృభు త్వా దాయము అప్పటికి రు ౨2౭29లు, 

సృస్తుతమున నిది ఢక్కా నవాబునకు( 'జెందియున్నది. దీనివలన 

నవాబునకు ఇప్పుడు ఇంచుమించుగ నొక లక్షరూపాయల యాదా 

యము వచ్చును, 

అయాకాడద్దకొ (ఇక్) —_ ఇతండు 

వాసియగు నొక ముసలానుకవి. బహమనీసులానగు అల్లా ఊద్దీకాహ'సకా 

కాలమువాండు. “మ ల్రీకళ్ ?, “కితాబ్ ఉల్ అన్వార్ అను 

గృంథములను వ్రాసెను, ఇందు హీందూస్థానమునందలి మహమ 
వీయసాధువులచర ప్రమ వర్గీ 0ప(బడినది, 

విజాఫుర 

ఆ ఆ రి ఎద్య లా ల (ప్కృజాపతి. వన హ్రైనిఫు త్తు (డు, 

స్వారోచిపహ. మన్వంతరము 

నందలి 

అయుతజిత్తు __ పతతి క్రో పాజ్యామఘ కథ 

వంశీయుడైన సాత్వత రాజుయొక్క మనుమ(డు. భజమంతునకు 

చాహ్యక యను రెండవభార్యయందు. బుట్టిన ముగ్గురు కుమారులలో 

నొక,_(డు. 

అయ తొ యు వు — ౧ (నూ. వం) 

కులోత్పన్ను(దై న సిం ధుద్వీపుని 

కుమారుడు. 

ఇతోకు 

కొడుకు, బుతుపర్లు6 డితని 

౨. (చం, వం.) ఉపరిచరవను 

రాజుయొక్క. వంశజు(డగు శ్ర, త్ర శ శావరాజుయొక్క్ల ఫుక్ర్రండు, 

ఇతనికొడుకు నిరమి తు (డు, 
వాలా 

అయుతు (డు __ (చం, వం) పురకులోత్పన్ను ౯౫, 
అజమిఢునిశాఖలో నివా డగు జహ్ను వను రాజుయొక్క 'సంతేతివా( 

డన ht ము ఇతని కయుతాయు వనియు నానూం 

తరము గలదు. 

అ యు ధీ యా ___ సయాముబేశమునందలి ఒక పురాతన 
నగరము, బ్యాంకాక్ నగరమున కీదె రీఅ మైళ్ళ దూరమున నున్నది. 

వర్త క మిచ్చట నుంచియభివృద్ధిలో నున్న ది. వ్యవసాయమునక్రు సంబం 

ధించినపనిముట్లవళ్యపార మే యచ్చట ఎక్కువగ నుండును. లోం౦ ల 

సంవత్సేరములక న్న నెక్కు_వకాల మీది సయాము దేశమునకు రాజధానిగ -. 

| నుండెను. ఇచ్చటి ప్రాచీ రోనావ శేహములు పురాత నవస్తుసంశోధన 

మున కెక్కు_వగ FPR నుండుటచే వాని నన్నిటిని దీసి 
యచ్చటి వస్తు పృదర్శ'నాలయమున ( Museum ) బా గృత్తపలిచి 

సయాములోని 

ఎక్కువ యెళ్వర్యవంతేమలగు ' భాగములలో, _అందముగల ప ప్రదేశ 

ములలో నిది యొకటి, ఇది. స్త ప నన్నది, 



అయా భ్ _ 

ఫూర్వపురా జులు వేసవిలో నివసించుటకు? గట్టించుకొన్న మందిరము 

ననే యిప్పుడు పృ్కభుత్వ కార్యాలయము గలదు. పూర్వవై భవమును 

చెలుపు చిహ్నము లీప్పటికి నిం నా కలవు, ౧౧౧! - ౧౭౬౭ 

సంవత్సరములలో రెండుసారులు బ్రాహ్మీ జాతివారు on పాడు 

వలీచిరి, 

అయూబ్ ___ కండు మహమ్గదీయ ెగం బరులలో 
నొకడు. నిశ్చృలుండైన దైవభక్తుడు. శాంతమూర్తి ఈ సావూ 
జాతికి జెందినవాండు, ఇతనిఫార్య యూసఫ్ కుమారులడైన ఎఫె 

లేముకూంతు రగు రామేహా యని కొందటున్కు మనాసెస్ యొక్క 

పుత్రిక మీర్ అని మజీకొందటును వచింపుదురు, ఇతండు మహా 

ధనికుడు. అపరిమిత మైన ధనధాన్య సమృద్ది తోం దులదూసచుండియు 

నిత. డనారతము చె వోపాసనయందు "మన్న డె కాలము గడఫు 

చుండెను. భగవంతు. డితనిభ కిని బరీకీంప నెంచి యేక ప్రకా 

రములగు కస్హములకుం బాలుచేసెను అమితధనవంతు6. డయ్యును 

దె వోప వాతులి ENE యెశ్వర్యము నంత యు 

గోలుపోరెమెను. దైవనియోగంబున నితని మహావిశాల ప్రా సాడము 

చేలం గూల నిత నిబిడ్డ లాయింటి కింద బడి మడిసిరి, ఇంతటితో 

నితనిదై వభక్తి లేశమెనను గొజింతవడ లేదు. అంత భయంకరరోగము 

లితని నా క్రమిం ెను. శరీర మంతయు వృణఫూరితమై. కుళ్లి 

దుర్హంధయు వెడలించుచు నూరిబయటం బడియుండ నితనిసమిపమున 

“కెవ్వరును బోవుటకు సాహసీంపశై రీ. కాని యితనిభార్యమా తృ ము 

నిరంతర మెడంచాయ కితనినేవ సలుపుచుండెడిది, దగ్గణి ధనము 

లేకపోన నీపతి రి వ్రకౌతిలకము పరిక మయూలమున త్ మార్జి ంచి 

తనపెనిమిటిని గాపొడేను. ఎట్టయ్యు Tbe దారి దా చ్హా్యంధ 

కారమున నీమె వివేకదృష్టి మందగించిపోవ నొకమా టీమె -సెతాను 
దుర్చోధ నములకు లొంగి తేనమగనిదగ్గ'౨ి క చె వమును వదలీ 

సెళానును గెలువు డనియు, నాలాగు చేసినచో కష్టము లన్నియు 

చాయు ననియు నతనితో వచించెను. అంత నతడు కోపపరి 
ఫూర్ణులడై యామెను ధిక్కరించుటయేకాక శరీరము బాగ నపిడప 

నామెపని పట్టించెద నని కసరీ వెడలనడంచేను. అంత నితని నిశ్చల 

భక్తికి మెచ్చి భగవంతుం డీయనపె. మరల నన్నుగృహ మూనెను. 

శరీరము రోగరహితమె కాల్మకృమమునం బోయినభాగ్యముకూడ 
మరల వచ్చినది, ఇతనిభార్య  ఫాందర్యాక్ళతి దాల్సీనది, ఆ మయం 

దితనికి ౨౬ గురు కుమారులు జన్మించిరి, ఇతనికి కా మరల 

లభించుటంగూర్చి యొకచిన్న గాథ కలదు. ' ఇతనికి శెండు పంట 

కళ్ళము. లుం డెను, అందులో నొకటి నోదుములరాళి. శెండవది 

క చార్లీ ధాన్య రాశి. దవే చే రితయలై రెంచు మేఘము లేతెంచి యొక 

దాని పె బంగార మును కః సియుూ, వేతొకదానిసె వెండ సరినియు నా 

కప్పలను గ సప్పెన(ట, 

॥ దు ల్రేఖములు కలవు, 

| లేళ 

ఇకనివినయమున కురా నుల నచేకస్థలములం 
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అయోడను 

అయేషా — అబూబ కయొక్క. క్రుమారిత5 మహ 

మదుయొక్క_ మూండవభార్య. ఏడుసం వత్సర ముల ప్రా పాయము గలదిగ 

నున్న ప్పుజే ఈ మెను మహమ్మదు భార్యగం గ "గ కొ నెను, ఈ మెతం ౮, డీ 

కీమెను మసామదునకు పెండి చేయుట కిస్ట్రము లేదు, 

నుహమదు దైవాజ్ఞ ఈమెను వివాహ మాడవలసిన దని యున్న. 

దన్న ందున నొప్పుకొని పెండి చేసెను. ఈమెకు మసహామదువలన 

సంతానప్పా పా పీ పీ కలీగయుండ లేదు, భ రమరళళానంతరము అలీ ఆతని 

సీళము నధెస్టేంచుట కొప్పుకొనక అతనితో అనేకఘాోర యుద్ధములు 

చేసెను, మిక్కిలి కోపశీల మైనప్పటికిని ఆమెను అందటును మికి,_లి 

గుణశాలిని గనుక గౌరవించుచుండిరి. అలీ యీమెను గెలిచి ఖయిదిగ 

(క్రీ. శ. ౬౫౬) పట్టుకొనినను అపాయము కలిగింపక విడుదలచేెను. 

వ్యవ 

ఈమెను నమహమదీయులు తల్లి యనియు దేవదూత యనియు 

పాలు శ్రీః శ ౬౭రావ ages ౬౭ ఏండ్ల ప్రాయ 

న మదీనాపట్టణమునం దీసి మరణించే 

అయోడిను — చేశీయభాపలందు దీనికి నెల FP 

అద మనియు “పేరులు కలవు, గృీకుభావలో € అయొకా) (Ion) 

అనగా ఊదారంగున కరము. దీనిని తయారుచేయానపుడు ఊదా 

రంగు ఆవిరి ఐెడలుటచే దీనికి అయోడిను అని పాళ్చాత్త భావ 

లందు “పీరు కలిగను, ఇది యొక ఉపధాతువుమాలత త్ర పము (Non- 

Metallic Element ), స లాదివర్లము( Halogen group )లో 

చేరినది. ' సమ్ముదృజిలమునం దిది 'ధాతవనైలీదముల (Metallic. 

10616465) రూపమున లభించును. కొన్నివిధము లగు సాగరిక శవాల 

ముల( See weeds )నుండియు ముఖ్యముగా లమినారీయా డిజి 

టాటా ( Lamimaria digitata), లమినారియా స్రైనోవీల్లా ( _2.- 

miaaria Stenophylla ) మొదలగువానిద్యారా సము దృజలమున 

నుండియు నిది తీయంబడును. ఈ శెవాలములం దెది నూటికి 0.౫ 

అంశేములచొప్పున నుండును, సోడియము నెలీదముల ( 50di1m._ 

10641465 )ళూపమున ' నిది కలిచే (06211016) యనంబడు చిలీ 

నూరేకారమునందును నూట 0.౨ ల చొప్పున విద్యమాన మైయుం 
డును. కంఠ,గ (గ్ర థు( Thyroid సు నిది నాక 

మాణమున ఖ్ ల 

సాగరికె వాలముననుండి దీనిని కయారు తలో ఎండిన 

శెవాలమును గాల్చీ, అందుపలన . లభించిన బూడిద( Kelp ను 

న్్ లో గలిపీ ఉడుకం బెట్టి, అందులోని ఉప ప్ప చాలవటకో -విడివడు 

పర్యంతము ఆ: నే. నిలువంబెట్టుదురు. చౌ అంత్ 'ద్రావణటాప 

నె లీదము( 1061646 in solution ల యా “తేరిన చద్రావకమును 

గంధకాన్లుము ( Sulphuric 2cidే)తోడను, మారిగలద్వ శ నిన్లుజిదము 
( Manganese dioxide తో డను కాంగంబెట్టి ఆవిరితాపమున 

| ఇెడలు అయోడీనును చల్ల నిమట్లికుండలలో 6 బట్టి ఘనీభవింపణేయు 

= దురు, Ras కంత 2 (Reorystallization ym సోడి 



వ 2౮ 

యమున శ, త్రమ( Sodium Nitrate )ను వితందీసినతరువాత6 దేలు 

నట్టి మాళ్ళ ద వయుల( Mother 1166015 నుండియు, కలిచే 

( 6౭11016 ) నామకచిలీనూశేకార ముననుండియు అమోడిను తీయంబడు 

ను, మొద దృ్వవములందు సోడియము ద్విగంధకితేము( Sodium bisul- 

phate ను సృయోగించుటవలన నది వై లము( Iodine )ను గడ్డగ 

_ నడుగునం బేజుకొనులాగున6 జేయును, ఊర్ణ గపాతనము ( Subli_ 
mation )ద్యారా ముతక పదార్థ ము శు కావింప(బడును, 

సాధారణతొపపరిమాణమందు అయోడిను ధూసరము నలుపు 

గలసిన రంగుగల స్పటిక పుగడ్డలానన ఉచ్చధభాతులా వణ్యము కలీగ 

యుండును, దీనివిశిష్ట్రగురుత్వము ( Specific Gravity ) ¥. rx} 

అణుభారము (Atomic weighty ౧౨౭. ౧౧౪ శతాంశీఅంశము 

లం దిదికరయను. వేండి చేయుటవలన నిది దట్ట మైన, ఘాటువాొసనగల్క 

ఊదారంగజఆవిరితాపమున గాలీలో నెగిరిపోవును, 

స్వల్బ్పముగం గరయగను, 
( Ether లందును, ముఖ్యముగ పొటాళియం నై లిద డ్రావణము 

(Potassium Iodide Solutions )లందును చౌగుగ లీన మగును. 

ఆభాా-హాలు మున్న గువానిలో 'వేనితోం గలిపినను ఎటుప్ర్కు నలుపు, 
పసుప్రు కలసినవర్లము కల ద్రావణ మేక్ప్చడును. కర్చనద్వెగంధకిదము 

(Carbon dioxide తోడను, కోరోఫారముతోో డను క'లీపిన 

యెడల ఊదారంస ద్రావణ మేర్పడును, 

. రాసాయనికోసణధర్మములం దెది హారినము ( Chlorire ను, 

వోలీియుండును కాని వానిక ౦ పె 

మిళితమై ఇది యానీకలవణముల 

ఇ బ్రమము( Bromine ను 

తహ్కుకప్ర ప,ఛావము కలది, 

నుత్సాదనమ చేయును. నైలిదములు. (1041485), నై లీతములం 
(1042469) వానిలో బాల ముఖ్య మైనవి. _గంజి( 5t21h )తో 
గలయుటచే దట్టమగు నీలవర్ల మేర్పడును, ఈనీలవర్ల పరివ రనము 

అయోడినయొక్క సణలమణపరీమణమం దుపయోగపడును, లక్షలో 

... నొకవంతు ఉండినను _ఈవిధానమన అయోడినును గనిపట్టవచ్చును. _ 

కడుపులోనికీ( దీసిక్రొ నినయెడల ఇది మంటను బుట్టించు ఉప 

చువకర మెనవివము, కాని, సల్బమ్మాత్ర లలో కొన్ని గంథిరోగ 

wa నివారణమున కుపయోగించును. “పపూ౭తల కిది చాల మంచిది, 

అల్కా హాలులో. గలసీ కర అయూడిను అయి చీమును పట్ట 

నియ్యదు, ఉప ద,వనికోధకము. కి మినాశకము,. పొటాశియము న్ 
చె లిదరూపమున నిది కీళ్ళరోగము (6౦1౪6), గండమాలా (5010. 

fulay వ్యాధులందున్వు కడుపులో బల్ల పెరుగుట మొదలగు రో~ 

మ్లులకును, జాపదంశికరోగములంధును, ఆమవాలేములందును, లీ సవ 

విషమును విజుచేటయందును బాగుగ పనిచేయును. 

వెండియు అయోడీను కొన్ని అనిలీనురంగుల నిరాణమందును 

శలావినయక రసాయ నికశాఖాంతరచలందును విసారముగ నుపయో. 

౫ంపయడుచుండోఘు: “ Wee క 

నీటిలో నిదె. 

కాని ఆలొ_హాలు ( Alం0hం1), ఈధరు 

igi బహిగంగముగ( 

అయో ధాన ము-అయోఛ్యాగాథ్ 

 దీనిసమేళనములలో ఐడోఫారము ఐడోలు్కు పఫూతినాశక 

ములు, ఫొటో శ్రా పుఫీలులు, సేటు నిర్మించుటకు ర జతే నై లీడయు 

(Silver Iodide) విస్తారముగ నుపయోగింపంబడుచున్నది. 

అయో భానము __ సృస్తుతపు పంజాబుదేశీములోని 

పొక పట్టణము, మాంటునొమరీజిల్లాలో సత్ల జ్ నదికి ౭,౮ మెళ్గీదూర 

మున అమృత సరం, కసూరునుండి లో ధృకావజకును బోవు పళ్చిమోత్త 

రపు ఇనుపదారీమి(ద నున్నది. అనేకపర్యాయము లీపట్టణము సల్ఫే జ్" 

వెల్లువలవలన నాశన మెపోవంగా తుద కచటివారు.. మహా ప ప్రయత్న 

మున నొకకొండను నిర్మించి దానిమాంద నీపట్టణమును_ గట్టి 

యున్నారు. మెదానముమో(దనుండి చూడ గృత్రిమపర్వత ముమోం౮ది 

యీ పట్టణము మిగుల సుందరముగ 6 గన్పించును, 

అయో థధ్య __ కృన్లజిల్లా దీవితాలూకాయందలీ జమిోకా 

దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౧౯. 

అయో ధా కాం డ్ __ రామాయణమునందలి ఆటు 

కాండలలో శెండవది, ,క్రీరామునిపట్టాఖిపేకమునకై దశరథుండు 

పృయత్నించుట మొడలు పాదుకాపట్టాభి పేక మువటికును గల కథా 
(J 
భాగ మీకాండలో( గలదు. 

 అయోాభా న బాట త నక అయోధ్యా నాథుడు 

అలహా బాదునగరమునందలి యొక సుప ప్రసిద్ధన్యాయవాది. భారత 

జూత్రీయమ హో సభ( Indian National Congress )యుక్క_ ప చప్ప 

భమనారసకులలో ఈయన యొకండు. 

- అకూధ్యానాథుండు.. కా న్తీ శీర దేశపుట్రా చాహణశాఖకు జెందిన 

వాడు. శేదారనాథు6 డనునత. డీయనతం డి, శదార నాథుడు 

కొంతకాలము జాఫరునవాబుకడ దివానుగా.6 నిచేసి, యటు పేని 

వర్తకవ్యాపారమునకు దిగను. . ౧౮ర౦-వ సంవత్సరము ఏప్రిల్ 

చెల లావ వేదిని Winger డా గ్రానగరమున జన్మించెను. 

ఇత (డు 0 నుండిన కాలమున అరబ్బీ, ఫారనీ భామలను 

బాగుగ నభ్యసిం వెను. "కాలమున (పృభుత్వమువారుకూడ నితే నిబుద్ది 

రుకలత, ఆలో చనానిశితత్యము 6 అసాధారణమెన ి వని ముక్త 

(్రశేంసించిరి. కళొళాలవిద్య ముగిసిన 

ప నితడు న్యాయళా ప్రయ నభ్యనించి ౧౮౬౨-వ కా 

షప ఆగ్రా,  హైకోర్టునందు న్యాయవాదిగ6 (బ్ర బ,వేళించెను. 

న్యాయవాదివృ శి తియందుగూడ నితడు. క్రీస్ర కాలమున ే 

గొప్పపేరు షృతివ్భలను ౨ గడించుకొ నెను, కొలంది కాలమనే, అనగా. 

Shale ఆయనకు అభ్యావభేపదరి. న... 4 లభించి 

నది, అలహో బాదులోని ప్రధాన న్యాయస్థా నమందలి న్యాయాధిపతుల 

కయోధ్యానాథుం డన్న నపరిమికేనును గారవభవ 'ముండెడీది, 

+ 

ఛీ న 

& ఉష, ,.. 



అయోధ్యానాథుండు తన యేయిదిరెండవయేటనే మరణించెను, 
అతే6 డింకను గొన్నిదినములు జీవించియుండినయెడల క 

పతిపదవిని దప్పక యలంక 80 చియుం జెడివా6డు, 

సాధారణముగ న్యాయవాదుల క నేకకార ణములవలన 6 దమ 

వృత్తి తెచే యంటిపట్టుకొ ని యుండవలసివచ్చు ను. కాని అయోధ్యా 

నాథుని యొక్క న్యాయచాదెజీవితముమాత్ర, త, మట్టు కడచియుండ లేదు, 
న్యాయవాదెగ నుండియు నతండు చేశహితకర ములగు సార్వ జనికోద్య 
మములలో6 'బెక్కువిధముల. బాల్హొనుచుం 'డెడివాండు. మొట్ట మొదటి 
సారి అతడు సార్వజనికోద్యమములలో6 బ్ర బ వేశించినది విక్టోరియా 

కళాళాలా సాపనసందర్నమున. ఆటుపీవప asd పత్రికా ప్రచార 

మునయహాడC బ్ర వేశించెను, ౧౮ ౭౯-వ సంవత్సరమున 6 ఇండియకా 

"హారాల్ డ్ క అనున్యొక యాంగ్గ దై నికప, తి శ్రీకను నెలకొల్చీ, దానిని ' 

పెకి తెచ్చుటకయి స్వయముగ 'లక్షురాప ప్యఘలకు మెం వెచ్చించెను, 

కాని యాప్రయత్నము. సఫలము కాలేదు. కొొలందెకాలమున సే 

యాప త్రిక యంతరించిపోయినది. అయిన నంతటితో అయోధ్యా 

తయడు. Wh. నిరుత్సాహపడ లేదు, ౧౮౯ా౦-వ సంవత్సరమున నతె6 స్వార్ధత్యాగమున చనుకంబ వె 

చేరనదిమొద లాయన ఒకకాలనియమము కాని, చిన్న పెద్ద సన 
మరల * ఇండియకా యూనియకొ ”' అను మటియొకప ప్మల్కికను స్థాపిం 
చెను, ఆకాలమున పండితమదన మోహనమాళ వ్య గారు వెప తీకకు 

సంపాదకులుగ నుండిరి, 

అయోధ్యానాథు. డాదినములలో  తీక్కి_ నవివ యములపయి 
కన్న, విద్యాభివృద్ధికి సంబంధిం చినసమస్యల పె నెక్కు_వ యాస కి 

గలిగి అలహాబాదు, క లక త్తొవిశ్వవిడ్యాలయ ములు రెంటియందును 

సెశేటుసభ్యుడుగా నుండెను. 

ఆయనయే మొట్టమొదటి ba 

బేశీయమహాసభ యేర్పడిన మొట్టమొదటి మాంజేండ్ల లోను 

మాత్ర మయోధ్యనాథుండు దానితో seus జోక్యము. కలిగించు 
కొనలేదు కాని ౧౮౮౭ -వ 'సంవక్సేరమున మొట్ట మొదటి కాం గెసు 

మహాసభాధ్యమంం డగు ఊమేశచంద్ర, బెనర్టీ గారితో నీమహాసభా 
వివ యమునుగుటీం చి చర్చించినపిదప ph కాం, గృేసున( జేరుట 

కంగీకరించెను. ౧౮౮ర-వ సంవత్సరమున జరగవలసినకాం ౫ సు 
(UY 

(భారత జాతీయమహో సభ సమా టేశీయను అలపహాబాదున కాహ్వానించి, 

తాను స్వాగత సంఘాధ్యక్షుండుగ నుండి వ్యవహార మును సాగి౦ం చెను, 

అప్పటి కప్పడే ప్రభుత(ోద్యోగులలో కాంగ్రైసుమహాసభ 

ony, 3p జానా ఆంగ్ల యిండియనులుకూడ వారి కీవి | నాగపఫురమున జరగిన 'బేశీయమ హీజనస భాసమాచేశమునకుం బోయి టయె : 
: 

| మున బాసటయెరి. ఆయేడు పళ్ళిమోత్తరరా స్థ ముల గవర్నరుగా | స్య. రాయగా జ్వరపీడితుం డయి తుదకు ౧౮౯౨వ జనవరి నుండిన సర్ ఆక్టృండ్ కాల్వికగారు మొదలుకిెని జిల్లాయుద్యోగల | ౧౧-వ లేదీన్సి కాలధర్యము నొందెను 
సుసమావేశము జరగకుండం జేయవలయు ల 

_ వజకు నందబును కాంగ్రెసు 

నని యనేకవిధములం బృయత్నించిరి. మహమదీయ నాయకుం డగు 
సర్ సయ్యదు అహమద్ ఖానుగారుకూడ . గవర్న రుగారికిం దోడ్చడిరి, 
వైస్రాయి డి కప ప్రభువుకాడ SI ప ప్రభుత్వోద్యోను లందజతో. నామాంతరముగల, సరయానదీతీరమం _ దున్నది, . ఇచ్చటి? శాన్ 

నయోధ్యా నాథుం "జెన్నండును వనుకంజవేసీయుండ లేదు, 

| బర్యటన మొనర్చి కాంగ్రెసు 

పళ్చి మోత్తరప్రాంతపుళాసనసభలోే 

| యెనన్కు ఏదేశ మయినను గర్వపడందగిన దే, 

సటి సంవత్సర పుసమాచేళ మునకు 

దె౭౯ 

పాటు. కాం, గె సునాయకుల యుప న్యాసములును, వ్రాంతలును రాజ 

ద్రోనాకరము లని భావించెను. వీరందటబునుగాక మనుటిక్రొండబు 

ఊయప సృముఖు లే కాం గసును నిందించుచుండిరి. అలై సితియందు 

కూడ 'తయోధ్యానాథుల డ"సేకకస్ట్రముల నెదుర్కొని, “ఆయేయడు 

అలవోచాోదు కాంగా సుసమాచేశయును కడు జయ ప సృదమగ కొస 

సాగించెను,. ఆ సందర్భ మున స్వాగతసంఘాధ్యతుయగ నుండి ఆయన 

యొసంగినయు ప న్యాసమును దిలకించినచో కాం గె సుసమావేశీము జరగ 

కుండ జేయుటకో పృభుత(ోద్యోోగులు కావించిన ప్రయత్నములు 
విశదపడయ౫లవు, 

Pry rr 
ఒక సారీ కాంగా సుమ హో'సట్టలో ( (ట్రైవేళించినత రువాత మరల 

అలవో 

బాదుసమావేశము ముగియంగానే యు త్తరహీందూస్తానమునం దంతటం 

సృబారము సాగించెను, ఆయన కాం గే 

సున కొనరించిన సేవనుగూర్చి ఊమేళచం ద్ర బెనర్జీగా రిట్లు నుడివిరిః 
ae సును, దేశమును అభివృద్ధికి 6 చెచ్చుటక ఆయన 

వై చిన చెన్న (డును లేదు, కాం గ సులో 

కాని పాటింపక నిరంతర మందజతోయ గలసి పని చేయుచుండువా౭డు. శ 

అలవో బాదువిశ్వవిద్యాలయ ప్ర వైన్ ఇాన్సలరుగా రయోభ్యా 
నాథుని విషయమున నిట్లు చ్చెరీ. 

“ విద్యావివయమాలం చాయనకు  అత్యధికమగ శ్రద్ద ద. మూాసభ 
లన్ని టికి ని తప్పక వోజ రగుచుండువాండు, ఈ సందర్భమున ఆయన 

Met బుదికుశలత  యసాధారణము. ఆయనవివయమున "నేజాతి 

ఆయనస్వభోొవ. మత్యు 
న్నతము ; సామర్ల కై మ'సందిగ్ధముు విజ్ఞాన మ'నేకవిధము.ి 

౧౮౯౧-వ సం వత్సరమున కాం ల్ సు అధ్యక్షు పదవి ఆయోధ్యా 

'నాధునకు లభింపనుండెను కాని 

బొంబాయికలకళత్తాలవా రయినపిదప 

మద్రాసు వారీప పట్టుదలవలన, 

జ శస కంత వణుకు 
నధ్యకుపదవి రాలే దనుకార ణమునుబట్టి తుద కాయేండు మద్రాసు 
వారే యొకరు కాంగెసు ను అధ్యక్షులు "నెన్నుకొనయడిరి, ఆమటు 

శొయికముగ _అయోధ్యానాథుం 
డధ్యతం 6 డయియుం జెడివాణీమూ ఈ కాని దురదృష్ట వశమున నంతేవలు 
కాయన జీవింప లేదు. _౧౮౯౧-వ సంవత్సరము. డిసెంబరు నెలలో 

డా యునె మెడ్ ప్రొ, వికొసెస్ అమో థ్యా పట్టణము 
నందలి (ఖెజూ బాద్ జిల్లాలోని యొక పట్టణము, ఇది న్ యను 



2౮౦ 

రోహిల్ ఖండ్ రయిల్వేయొక్క యొకశాఖ పోవును, 

౨౧౩౫౮౪౮, 

ఈయది హీందూ దేశమందలి ముహోడేత, ములలో నొక్కటి, 

నూర్యవంశపురాజులకు రాజధాని, వాల్ కిరామాయణయునుబట్లి 

చూడంగా నియ్యది మనువుచే నిర్మింపబడి ననియు, దళశరథునికాల 

మున ౧౨ యోజనములు పొడువున్కు ౧౦ యోజనములు వెడల్పును 

ఉండె ననియు పంక్తులు తీర్చినట్లు పట్టణమున వీథు లుండె ననియు 

వానిచె నీళ్లు చల్లుచుండి రనియ్ము నానా దేశములనుండి 'పెక్కు_రువ ర్తకు 

లక్కాడకు వచ్చుచుండి రనియు (6 చెలియు చున్న ది ( చబాలకాం, స, 

ఇదె ఊఉ త్తర కోసల దేశమునకు రాజధాని. అప్పటికాలమున కోసల బేళ 

ములు కం డుండినట్లు కానవచ్చుచున్న ది. శ్రీరాముడు నిజధామ 

మునకు చెళ్లునప్పు డ్రీనగరమందలి జనుల నందజను తనవెంట. దీసికొని 

F జొల్సినందున నిడి పొడుపడజెనయట,. 

తరువాత or శజాండెన బుషభరాజు మరల నీపట్టణమును 

జనాకీర్ణ ముగ 6 జేసె నలునికాలమున నిచ్చట బుకుపర్లు/ డను 

రాజు రాజ్య దలు చుండెను ( మహాభార,. వన), పలు అనన 

నిచ్చట మహాబలుందడేన దీర పరాకు డను రాజు రాజ్య మేలుచుం డెను. 

జొదయుగమునందుంగగాడ నీపట్టణము వాసి కెక్కి యేయుం 

జను, అప్పుడు దీనికి సాశేతము అనునామము వి శేవముగ వాడు 

కలో నుండెను. మన హీందూమత గృంథములలో అమోధ్యా, సాశేత 

నామములు పర్యాయపదములుగ వొడినను, వార్ల గృంభములలో 

రెండును వేటువేబుగం జెప్పంబడినందున నవి మొదట ఒకదానికి 

నొకటి తగలియాన్న సెద్దపట్టణము లెయుండనోపు ననియు6౩ 

చుచుముగ నొక్క_పట్టణముగ6 గలసిపోయియుండవచ్చు ననియా 

నూ హీంప(బడుచున్న ది. బుద్దుడు సాశేతప ట్రణమునందు రాకొ సంవ 

తరము లుండ్ తేనమత మును బోధించెను. జెనులమహాబుమలె న 

_తీరంకరులలో మొదటి వా౭-డెన ఆది నాథుండునుు శెండవవా(డెన 

అజిత నాథుండును, నాల్టవవాండైన అభినందన నాథుండునుు. 

వాలడైన సుమంత నాభు(డును ఈపట్టణమునందు జన్నించిరి. అందుచే 

నీ పట్టణము పాందువులకవలెనే జె నులక లాడ పుణ్య కే శ్రమ. 

జాదకాలానంతరము కాంత కాలమువజకను మరల నీ పట్టణము పాడు 

పడినట్లు కానవచ్చు చున్నది. తరువాత వికమాదిళ్యుం డనువాండు 

మరల దానిని గట్టించెనంట, అత య డచ్చట నా సేళ్వరుం డను శివుని 

మందిరమును కట్టించుటయేకాక మొత్తముమోంద 3౬౦ 

లనుగూడ నిర ఆకా. కాని యిత (6 . 'జీకాలమువాడో, యేవంళేము 

వాడో తెలియరాకున్న యది, (వ క్రతాబ్దియందు గు ప్తరాజులు 

క్రొంతెకాలమువణుకును దీనిని తమరాజధానిగం జేసికొన్నట్లు గాన 

వచ్చుచున్నది, సమ్ముదృగు ఫుండును (క. శ, 300-3౭6), అతని 

ఆగువ 

_ కుమారు(డును ఈ పట్టణమందే రాజ్య మేలినట్లు మన మూపొ౦ప 

వచ్చును. 

మెం ఊఉ Smith's Early History of India, 

i ఆ క ప . 

గావ శతాబియందు కారా అను అసభ్యజ తులవాం డ్ర్రు, 

జనసంఖ్య 

మందిరము 

అయో ధ్యాపట్టణము 

© ళ్ పీమాలయ పర్వత ప్రొం౦తే ముననుండి వచ్చి అయోధ్యా ప్రాంతము నాక 

మించుకొనిరంట. వీరినిగుటించియు 6గూడ నిశ్చయ మెన చరి ఆ తెలి 

యదు, వీరు నూజుసంవత్సర ములు రాజ్యము చేసినత ర్వాత వాయవ్య 

దిక్కు_ననుండి సోమవంళఫురాజులు వచ్చి రాజ్యము న్నాకృమించు 

కొనిరి. ఇది పిదప కన్నోజరాజులయధీన మరయ్యొను, వీరు జైన 

మత సులు, వీరితేరువాత జయచం ద్రుునిశాసన మొకటి కాన్సిం 

వెను, “భక? అను అసభ్యజాతివారుగూడ నిచ్చట. గొన్ని సంవత్సర 

ములు రాజ్యము చేసిరంట. వీరును జైనులే, కాని వీని కన్ని టికిని 

దంతకథలు తప్ప చరి తౌథార ములు లేవు, క్రీ! శ, ౧౧౯ర లో 

ప.హబుద్దిన్ గోరీ కన్నో జపట్టణమును "గెల్బీనతరువాత నయోధ్యాపట్టణ 

మును కొల్లగొట్టుకొనిపోయెను. తరువాత తురకల పృభుత్వమును, 

తదుపరి ఇంగ్లీ షువారిప్కృభుత్వమును (౧౮౫౬) వచ్చెను. ఆచర్మిత్ర, 

వివరము 6 జొఢ్ ? అను శబ్దము క్రింద సవిస్తరముగ వ్రాయంబడును, 

అయోధ్యాపట్టణమును, దానికి ఈ మె శదూరమునం దున్న 

బాద్ పట్టణమును గలసి యొకమ్యునిసిపాలిటీగా నేర్చజుప. 
నది. ఇప్పటి అమయోధ్యయు, డానిచుట్టుపట్టుల నున్న బీర్ణమంది 

రాదులస్థలనును కొలది చూడ పశ్చిమమున సష్తారుమాటు షా 

కొని తూర్పున రామఘాటువణకును '౬ మెళ్ళేపొడు వుండును. ఇచ్చట 

౯౬ పొందూచేవాలయములును 3౬ మసీదులును, ౬ జ నమందిర 

ములును ౭2 వై స్తవమఠకములును కలవు, హిందూ దేవాలయములలో 

౬3 వైన్సవమందిర ములు, ౫౨ శెవమందిర ములు, ఈ _గ్రామమునం 

'దెచ్చటం జాచినను శ్ర్రీరామునిచరిత్రసంబంగ మైన వేటువేటు 

పృసంగయులం జాఫుమందిరములు పెక్కు_గలవు, ఇచ్చటిమందిర ములలో 

రామ్కోట్ అనునది యెొక్క్కువపూజ్యముగ నెంచంబడును, అది 

కామునిజన ల మని చెప్పెదరు. అడియుంగాక రాము డచ్చట 

పెద్దకోట కట్టించి దానికి ౨౦ బురుజు 'లేర్చటీచి జఒజకచదానిమో6దను 

ప హత. మజణియొక దానిమోదను సు గీ గ్రీవుని వేటోొకదానిమియద. 

జాంబవంతుని ఇట్లు వేటు వేటు నె శ్యాధిపతులను వానిమో6ద నుంచె 

నయ. ఈమండిరమునకు తగిలి ఒకపెద్దమనీదు గలదు. ఈయడి 

= 
బడి 

శ్రీః +. ౧౫౨౦ లో బాబరుచక క్రవర్తిచే నప్పు డక్కడ నున్నగుళ్లు 

పడంాట్టించి కట్టింపం డెను. ౨ పప్పటినుండియు నిందలీ కొంత 

స్థలము “రమ చేనాలయస్థల మే యోని హీందువులును, తమమనీదులోని 

స్టలమే యని మహమ దీయులును ఎడ తెగక పోరాడుచుండి5ి. కాని 

కొంతకాలము కీ, కిందట ,ప ప్రభుక్వయుచారు మసీదునకును, నుందిరమున 

కును హద్దు లేర్చతిచి నడుమను కంచె జేసిరి, అచ్చటిముఖ్యమందిరము 

లలో స్వర్ష ద్వార మనునది యొకటి, ఇచ్చటనుండీ రాముడు స్వర్ణము 

నకు చెళిన(ట,. దానియొద్దశే జెరంగజేబుచేం గట్టింపంబడి జీర్ణమైన 

మసీ దొకటి కలదు, ఇప్పు డిచ్చట కానవచ్చు దేవాలయము లన్నియు 

౧౮-వ శతాబ్టిలోనో, ౧౯వ శతావ్దీలోనో కట్టింపంబడీనవి, | 



అయా ధ్యాపుర౦-అయోనియాదీవులు 

బహు బేగం అను నా మెయొక్క్క గోరీ ఈపట్టణమునందలీ 

మాత దగన్యులములలాో నొకటి, వారన్ పూసి స్పింస్సవలన చెజుంబెట్టం 
బడి చాధప సడినయామెయ్ యీమె. ఈగోరీ కట్టుటకు నామె 
సొత్తులోనుండి మూ౭డులక్షులరాపాయ లింగీ గీ ముగవర్న మెంటువారి 
యదీనము చేయంబడినని., ఆమె త్రీ శ ౧౮౧౬ లో మృతి 

నొందెను. అప్పటినుండియు గోరీ కట్టుట శొరంభింప౧బడి శ స్ట 

(౧౮/2 ట్రా పూర్తి చేయంబ డెను, 

ఇచ్చట రామనవమి గొప్పయుత్సవము జర గును, అప్పుడు 

యాతి శ్రీవ లయిదులకులకం లు నెక్కు_వ వచ్చెదరంట, 

అయో హ్ పుర వూ గంజాంజిల్లా 'తెక్క_లితాలూ 
కాయందలి యీ నాం .గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౫౦. 

అయో ధథ్యా(బాంతము __ ఇప్పుడు దీనిని జెక్ 
"లేక అవధ్ అనియెదరు. ఇది అమాధ్యా శ బ్రభవము, అయోధ్యా బ్రా పొంత 

మునుగుణించి ఈ జాఢ్ 3 అనుళబ్దము చూడనగును, 

 అయోధ్యానంస్థానము _- యునై టెడ్ ప్రావికా 

సెస్ (ప్రయాగ ప్రా పంతము లోని యొకజమికొదారీ. దీని వి స్ప స్తీర్ల ము 

e3౬౨ చదర ప్ర మెళ్లు. ఇది _ఖుజాబాద్, గోండ్యా సులాకొవూర్ 

బచారాబంక్కీ లక్నో అను నయిదుజిల్లాలలో వ్యాపించియున్నది. ఇదె 

'తొలూకుదారీప ద్ధతివికాంద 'నమరకము చేయబడిన జమోకాదారీ. 

గవర్న మెంటువారికి చెల్లి ంపవలసీన "పేవ్కవ్ రు. ౫౯౦,౦౦౦ లు; 

జమికాదారునకు ఆదాయము రు.౧౧౦౦,౦౦౦. వీరు బ్రాహ్మణులు. 

వీరి నాజానాకాం. భకావర్ సింగ్ . ఈతడు జన నవాబెన 

సాదర్ అలీ లీ ఖాను (క్రీ, + క, ౧౭౯౮ - ౧౮౧౮ నొద్ద. సె న్యములో 

గుత్తి పురాతుగా ప్రృజేశిరచి ఈ జమిక్ చారీని సంపాదించెను, శ్రీః స్థ 

౧౮౫ లో భకానర్ సింగ్ చనిపోయినందున నత నితమునికుమారుం 

డెన మానసింగ్ అతని సౌత్తునకు వారసుం డయ్యెను. కాని జన్ 

ప్రాంత మింగ్లీ హువారు స్వాధీనపటుచుకొన్న తరువాతి నీత నిజమీకా 

lo యంతయు వారు తీసిక్రా నిరి, శ్ ఫ్, ౧72౭ లో సిపొయీల 

విప్లవము ప్రారంభ మెనప్పు డీఠండు. ప ఖెదీగ నుండెను 

కాని అతనిని విడుదలచేసీ ఇంగ్లీ వారు శమఫెర్యాపు శ్ర దులను 

రశ్నీంపవలసిన దని కోరినందున నీత (కు యూరోపియక స్త్రీల లన్ము 

: బాలురను తనకోటలో నుంచుకొని రక్షించి సురశ్నీతముగ గో లౌనది, 

జాంటించెను, తరువాత నతడు లక్నో పట్ట పట్టణములో విపవకారుతోం 

"జేరెను, కాని మరల నింగ్లీ పువారి! సహాయాండై యసంఖ్యయూరో_ 
పియను(స్ర్ర్ర) పురుషుల ప్రాణములను రవ్నీం చెను, అఆ శ్రూంతమునం దంత 

టను కల్లోలములు లేకుండ శాంతి గలుగుటకు మిగల సాయము. 

చేసెను, అందుచే: నింగీ షువారు శ్రీ ళు దూరా లో. ఈతనికి 

.. ఆతనిజమాక్దారీ నిచ్చివేయుటయే కాక విప్ణవకారులలో. జేరిన 

గో డా రాజుయొక్క సంస్థానమునుగూడ నిచ్చివేసిరి, 

ఏథెన్ఫుయొక్క_ చక్క_నికలావి కాసమున 

మపోరాజూ. 

ఏ౮౧ 

యన్న బెదురును ఒసంగిరీ, తరువాత కె, సి, యస్, ఐ,, అను బిరు 

దును ఇయ్యంబ డెను. శ్రీః క ౧౮౭౦ లో నీతండు కాలధర్మము 

నొంద మవోరాజూ సర్ ,తాపనారాయణసింగ్ , క, సి వ, ఇ., 

జమాక్ "దారయ్యెను, ఆత (డు క్రీ" శ, ౧౯౦౭ లో మృతుండయ్యొను,. 

అయోనియా __ ఆసియామైనరు పశ్చిమతీరమునందు 
సీజియకా సమ్ముదృము నంటియున్నట్టియు, తూర్పున లిడియా సరి 

హద్దుగా6 గలీగినట్లియు భాగమునకు బేరు. ఇది పర్వతమయమయిన 
దేశము. ఉత్తరముననుండి దక్నీణమునకు దీనిపొడువు ౯౦ మైళ్లు; 
వెడల్పు ౨౦ నుండి 30 మెళ్ల ర వణకు  'భేదించుచుండును. ఇదె అంద 

మయి సారవంతమయిన ప్రాంతము. ప్రాచీన గాథల ననుసరించి 

చూచినచో కీ స క్రీ స్తుషూర్వమ పదునొకం౦దవశశాల్లిన 6 అట్టికా 
నుండీ చ్చీ లిచ్చటికి వలస వచ్చి రనియ్ము పండ్రెండు పట్టణ 

ములను "సజ రనియుు వినియన్ని టెకిని ర ఈర యులను 

' ఈ పట్టణములవారు కలసి చేయుచువచ్చి నను ఏపట్టణమున కాప 

ణమే స్వతంత్ర తృముగ నుండెడి దనియు. చెలియవచ్చుచున్న ది వ కక 

వ్యాపార మువలనన్కు ఓడల నడఫుటవలనను, నేద్యమువలనను ఈ పట్టణ 

ములు ధనసమృద్ధము లయి వృద్ధిలోనికి వచ్చినవి, కాని యీ దేశము 

లీడియా రాజయిన క్రొాయిసస్ నకును, తరువాత పెరీవయారాజయిన 

వైరస్నకును (క్రీ వూ. ౫4౭) సామంతరాజ్య మయినది, 
నడుము నిది మరల కొంతకాలము స్వతంత్రృముగ నుండీనను, 

"పెరిషియాసా మ్రూ జ్యమును అలెగాండరు కూల ద్రోయువజికును 

(కీ వూ. 336 - 330) ఇది పెరిషియారాజు క్రి, క యాం డేను. 
అటుపిదప నిది మాసీ సిడోనియాసా మ్రూ జ్యమునం దంతేర్భాణ మయినది, 
అటుకీరువాతను గొంతకాలమునకు అయోనియా ఆసియాయందలి 

రోమనురాజ్యమునందు జేరిపోయెను, అటుపిదప సారసెనులు దీనిని 
ఫూర్తగ విధ్వంసము కావించిరి. ఈ కారణమున చూత నున్నను 

ఈ ప్రాంతమందు ప్రా చీనసభ్య తాచిహ్నాము 'లేవియు6 గానరావు, 

... తర్త్వశాస్త్రమన అయోనియనుసంప్రదాయ మని పేరొం 
దిన యొకవాదమున కిది మాతృభూమి. అయిదవశళ తొల్పియందలి 

కిది మార్షము తీసినది, 

అయోనియాకళ ఎనిమిదవ ఏడవ ఆటజవశీతాబ్దులందు వర్గిల్లీ నది, 

_ ప్రైవీనకాలమున హీంగూబేశీమునకు మునుముందు పరీచయా 
లయిన ry గకులు అమోనియానివాసులు, ఈ కార ణముననే పూర్వము 

Re గీ కలను యవను లనుపేర వ్యవహరించుచువచ్చిరి. 
| యవనపదము rE కబ్దభవ మని కొందజమతము. 

అయోనియాదీవులు. A సుచేశమునకు పళ్నిమ, 
దకీణతీరముల పొడుగున వ్యాపించిన ఆయోసేయను సముద్ర మునందలి 

సప్తగీ గృీకుద్వీపము లిపేరయ  బరలపచున్నవి, వీనిలో కార్ ఫ్య, 

ఫెలోనియా జాంటి, - సెరిగోలు. చాల పెద్దవి, ఈ దీవులమొ త్త తము 

వైశార్యత ౧,౧౦౦ ల చ, మెళ్లు,. “కరన అన్నియు కొండలమయ 



3౮౫౨ అయోన్లాత 

మెయున్న వి. ఇందు చ్రాకురకములు, ఆలీవ్ చెట్లు వి శేవముగ6 

చబెగుగుటవలన ఇం చడెక్కు_వజనులు నివసించుచున్నారు. ఇచ్చటి 

కాలమానము సమశీతోప్తముగ నుండును. ్రాష ,  విలోనియా % 

సారాయము, 

యెగుమతులు, బట్టలు చయుట్క:' నగలు వేయుట యిచ్చటి చుథాన 

మయిన పరి శ్ర మలు, | 

గీ సుదేశపుప్రా,చీనచారి త్రయునం దయోనియాదీవులసం గతి 

తజచుగ విననగును. ౧౫౮౬-వ సంవత్సర మున కార్చు శ్రి విచ్చికముగ 

ణీ ఇనీగునకు లోంబడిపోయినది. కొలందికాలమునసే యితేరద్విప 

_ ౧౭౯౭ న ఈదీివులు. 

క్రాంచివారికి వశపడినవి. ౧౮౦౯ -౧౦లో వి చ్రీటీమనే ననలు వచ్చి సీని 

గ్ర టు, బృిటనుస ంరతకత క్రింద ౧౮౧౫౪ న 

ములుకూడ వినీ సురత.ణము కి, ౦ద6 జేరినవి. 

నాక్తమిం చుకొనినవి, 

ని యేడుద్వీపములు నొక ప సృజాస్వామికముగ చేర్పడినవి, 

ఇవి టి సుబేశమున కచ్చజేయయుడినది. 

నవల 

౧౫౬౪ న 

a / 
అయూోన్లాతహస్పల్ కాల సరద క కాల 

యందలి బశేలీమండలమున నొకళాలూకా ; 

ఆకును, ౭౮౮ ౭౯౨౬ీ తూర్చునకును నడుమ నున్నది, దీనివె ళా 

ల్యము 20౬ చ 

సనెహ్మో సిరౌలీ యను ఛాలుగుపరగణాలుగ విభజిం ప(బడియున్న ది, 

దీని కుత్తేరమునన్కు దూరుపునను రామగంగానది సృవహీించును. 

ఈ ప చే దేశ మంతయు మిక్కిలి సారవంత మయినది, మొ త్తముమోంద 

నయోన్లాశాలూకాలో సెరుపంటలకు నదులకన్న 

యెొక్కు_వగ నాగార మయియున్న వి. ఈ తాలూకాలో జనసంఖ్య 

సగటున చ, మెలు ౧-కి ౬౯౨ వంతున నుండును. 

అయో నా ప టణ ము ___ అయోన్లాతౌలూకాకుముఖ్య 

పట్టణ మిది. జాక్. హిల్ ఖండ్ ఇనుపదారికి జెందిన అలిభుర్ -. 

బశేలీ చ్రాంచిపె నున్నది, ౧౫-ఏవ శతా బియందుంనాడ నీ ప్రాంత 

మంతయు టు నడవులతో నిండియయుండెను, ఆకాలముస కతేహి హ్రీ ండోలను 

నొక తెగ పృజ లీభాగమున నివసించుచుండువారు. అటుపై 'కోహొలాల 

కును కలేహ్రీ 

'రోహిల్లాలు ఎ హతే హ్రీయాల నోడించి యాప్ర దేశమును వశపటజుకొనిరి, 

ఇందటిరోహిల్లారా జా అలీముహమద్ కాలమున అమోన్లా 

రోహీల్ల్భండమునకు రాజధానిగ నుంచెను. కాని యతనితరునాతను 

రాజ్యమును బాలీంచినవారు దాని నుపేవ్న్ంచిరి. కృమ్మకృమముగ 

దాని ప్రా ముఖ్యము తీణించుచువచ్చినది. ఏవో నాలుగే దు ప ల్లిలు 

కలసి యొకచోట నున్నట్లుగ నిప్పు డయోన్లా కన్న్చించును, అలీ. 

| భూమిని eA గ౮కి౮ావ సంవత్సరమునం దీరాజ్యమున ప్ర 'ముహమ్మన్ రాజభవన మిష్పటికి నిందు నిలిచియాన్న ది, 

సబ్బు, ఉప్పు అనునవి, యిచ్చటి చ,ధానములయిన 

జనసంఖ్య దాదాపుగ 

౨౮°౧౦, ౨౮౨౫౧! 

ద, మైళ్లు. తహస్సీల్ వెంత్తముమోంద మూ(డుపట్టణములః 

గలవు. 3౨౦. పశ్రెటూళ్లు గలవు, ఈతహ స్పీల్ అయో న్నా, “i య్యా 

pm 

యాలకును యుద్దము వచ్చెను. ౧౭ 3౩ ౯ా=వ సంవత్సరమున 

హా స్పెల్ - తయా వా 

అయో బాహువు __ ధృతరా షుని నూర్పుకు కుమా 
Ty ౧ 

రులలో నొకడు, 

అయో ముఖము __ భరతవర్ద మునకు దక్షీణదిక్కు.న 
నున్న యొక సామాన్య పర్వతేము (వా. రా, కిపి_౦ధకాం 

అయో ముఖి __ దండకారణ్యమునం దుండిన యొక 

రారు సి, సీతను జదకుచు రానులకుణులు _ కౌాంచారణంమునందు - Gy, రి 
మతంగా కృేనుమువై ఫు వెళ్లు చుండంగా నిది వచ్చి తన్ను వివాహ 

మాడు మని లక్ష్మణుని కఠోరంగా నతండు దాని ముక్కు, చెవులు, 

సనములు కోసీ పంపివేసెను (వా. ర్క అరణ్య. స, ౬౯) 
= . 

అయో ముఖుడు __ ఒకచానవుండు. 

అయో నా ___._ అమెరికా సంయుక్త రాజ్యుములయందలిీ 

యొక రాజ్యము. దీని కుత్తరమన మిన్నెసోటాయున్కు తూర్పున 

మిసిసీప్పినదెయున్కు ద దక్షీణమున మిసౌరీయున్కు పడునుట మిసౌర్కీ 

బిగ సి సియోక్సొనదులును గలవు, దీనిమొ త్తము వైశాల్యము ౬,౧5 8 

చ. మైళ్లు, ఈ రాజ్యమునందు "పెక్క్కనదులు కలవు, ఇవి యన్నియు 

నీరాజ్యను నకు. పడుమటి, తూర్పు సరిహద్దులందు6 బృవహించు 

పెద్దనదుల శ్రపనదులు. ఇచ్చటిభూమి మిట్టపల్ల ములు'గా నుండును, 

ఇండె దువంతులలో నాలుగువంతులభూమి సాగుబడికి యోగ్య మయి 

నది. ఫీతోన్ల స్థితి చాల నారోగ్యముగ నుండును, డిసెంబరుమాసము 

మొదలు మార్చినెలవజకును నీతకాల మే. నడుమనడుమC గురియువర్ష 

ములవలన  జేసవి అంత తవ, మనిపిం చదు, ఈ రాజ్యమునందలి 

ప్రాశ్యాగమున లోహాములు విశేవముగ దొరకును. వీనిలో సీసము 

తు త్తినాగము ఇనుమును ముఖ్య మయినవి. _ రాకుసీబొస్తకూడ 

విశేవముగ లభించును. ఈ రాత.సిబొగ్టు దొరకుప్పదేశము వైళా 

ల్యము ౧౯౦౦౦ ల చ, మెళ్తు, ఈ ప్రృచేశముననుండి ప్రతిసంవక్స 

రమును ౭0,00,000 ల టన్ను లబొస్ల త్రోన్వుచుందురు. సున్నపు 

రాయ్యి బంకమట్టి, సుద్ద విశేవముగ లఫించును, అయోవా, 

వ్యావసాయిక రాజ్యము. ఈరాజ్యమున ఇండియాధాస్యము, నోదువములు 

a విశేవముగ, పండును. వ్యవసాయమునకు( బనికివచ్చు పనిముట్లు, 

యం త్రృములు, పిండిమరలు తయారుచేయుట, తవ్వి తీసిన 

యినుమును కరణి శుద్ధి చేయుట - ఇవి ప్రధాన మయిన యిచ్చటి 

పర్మిశే, శే మలు, ఈ రాజ్యమన ౧౦౮,౦౦౦ల వెళ్లకు ెపెంగా నైలుమార్షము 

కళ ఇదికాక దాదాపు ౧౦౦౦ మెక వజకు ఎలెక్' ట్రిస్కుమూర్గము 

కలదు. నదీమార్దములగుండా మంచివర్తకము సాగుచున్నది. విద్య. 

ఇందు బొగుగ వ్యాపించియున్న ది, ఈరాజ్యమున మూ6డు విశ్వ 

విద్యాలయములు కలవు, వ్యవసాయకళాళాల యొకటి కలదు, 

౧7౮౩౨౩ -వ సంవత్సరమున అయోవాయందు వలస  యేర్చడినది. 

అప్పుడే 'ముట్టమొదటిమాటు వలస వచ్చినవారు ఇండియనులవలననుండి 



అయూవానగరము-అయ్యాదీక్షి తులు 

మేర్పడినది 5 ఢారారోజ న ఇది యూనియనులో. చేరినది, ఈరాజ్య 
మునకు. డెన్ మోయిన్స్ రాజధాని, ఇచ్చట గొప్ప ్పవిక్వ్టే విద్యాలయము 
కలదు, ఈ రాజ్యమునందలి జనసంఖ్య ౨౦,౦౩,౬౩౦ (౧౯౨౦). 

అయోవానగరము 

ములయందలి యొకనగరము. జాన్సకకాంటిీకి రాజధాని. అయోవా 
నదిమోంద నున్నది. ౧౮౩౯లో ఈనగరము స్థాపిత మయినది. ఇచ్చట 
స్రేటువిశ్వవి ద్యాలయము కలదు. ఇది అయోవారాజ్య మునకు (౧౮౨౯ 
మొదలు ౧౮౫౭ వజకు రాజధానిగ నుండెను. జనస సంఖ్య ౧౦,౭ ౦౦లు, 

అ a షా నము __ ఒక్షనరకము. సురాపొనము చేయు 
వారికి నిచ్చట క రంగంబెట్టినయినును ్రౌగించెనరు, 

అయ్య ౦కి 

దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య తాన (౧౯౩౧). 

అ య్య ౦కరె ___  (దొడ్లైనుడెక్కెళ) మెనూరు దేశ 
మంగలి ఒక చక్క_నికొలను, చబాబాబుడన్ అను పర్వతమునకు తూర్పు 

వైపున నున్న ది, దీని శుట్లు కొ ౦డలును, నడుమ లంకలును కలవు. 

దీనికోట్ట ౧౩౭౦౦ అడుగులపొడువును, 900 అడుగులయెత్తును కలదు. 

కొ లనిలోని జలము 3౫ అడుగులులోంతుగ నుండును. సక్కె_ర పట్టణపు 
రాజైన రుక్షాంగదుండు దీనిని గట్టించినాం డని పృతీతి గలదు. ౧౩-వ 

శ్రతాబ్దియందు హఠాయసలవంశఫురాజు లీ చెబువుకోట్టను బలపటిీచిరి 

అయ్య ంగారివల్లి __ ౧. చిత్తూరుజిల్లా శక్తోరు 
'తాలొోకాయందలి జమాకొచారీ ర్రానుయు. జనసంఖ్య ౧4౪. 

౨. చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూరు 

wero జమోకాచారీ గ్రామము. జనస సంఖ్య ౨౨ X. 

అయ్య ౦ పేట మ్య వానను తంజావూరుతా 

లూకాలోని గ్రా మము, జనసంఖ్య గార రి, నూలు బట్టల పట్టు బట్టల 

చేంతవిషయమున నీయూరు పృఖ్యాతికక్క_ను, పట్టుబట్టలు 

నూలుతోను పట్టుతోను ఊలుతోను “సీయంబడిన తివాసీలు, చిటు 

వా6(పలు, అద్దకఫుచీటీగుడ్డలు. ఇచ్చట చేయంబడును, ఇచ్చట చేయ 

బడు * కుట్టుని * అను బట్ట వి శేపుముగ చేరుగలిగినది, 

అయ్య ంశెడ్డిప ప్ల కనా చిత్తూరుజిల్లా పాల్మ నేరుళాలూ 

కాయందలి యా జాం గ్రామము జనసంఖ్య క 

అ య న్ నా గొరవద్య్యోతక మసపదము. కర్హటాం ధృ 

భెవలలో ప్రరుషుల నామముల కంతేమునC జేర్చంబడుచుండును, ఆర్య 

శబ్దము అర్జ్యక్రిందన్వు. అది (క్రమముగ అజ్ఞ అయ్య శబ్దముల క్రీందను 
బొంచాయి, క ర్థాటక మునం దీశబ్దము జంగముల 

లింగాయతులయొక్క_యు గురువులకు వాడయుడు 

బరిణమించినది. 

మన్నది. ౫00 ల సంవత్సరములకు వూర్వ ము త్తరకొంక ణములోC 

—-—-  అమెరికాసంయు క్త రాజ్య 

మహోరా ప, 
బ్ర 

-- కృష్ణజిల్లా దీవితాలూకాయందలి ఆబూక్" 

3373 

గూడ నీపదము స్వామిెపీరునకుం జివర వాడ(బడుచువచ్చెను, కాని. 

తరువాత అయ్యకు మాజుగ రావుశబ్దము వాడంబడుచువచ్చినది, 
అయ్యపదము బాగుగ లే దని రావుపదమున*ే జనులు (పాధాన్య 
మిచ్చిరి. ఇప్పు డాం ధ్ర, దేశములో (గూడ నిదియే జరగుచున్నది. 

ఫూర్యమునకం కొ రావుశస్టేమన కిప్పు న న పృచారము. 

అయ్యగారి పేట __ కూర్పునో దావరి ఏ జెన్సీజిల్లా 
భద్రా, దా-లము తాలూకాయందలి' ల మము. జనసంఖ్య (౧౨౯. 

అయ దీక్నీ తులు 
క కన శెండవవాండగు శాహ.జీరా జే జం దు ere 

me తంజావూరురాజ్యము నేలిన 

మునం దుండిన యో పృక్షస్త విద్యాం సునియ'సలు పేరు రామభద్ర ద దీక్షీ 

తులు. ఈయన కుంభధూూణమునకు 'సమీిపమందలి క ండరమా ణిక్ళ మను 

నగృహాోరమునందు చతుశ్వేదయజ్య్వ యనువారివంశమునం ' నల్లాదీక్షీ 

తులపౌ తు లును, 

కమా అ తము, కొండి న్యగో త్ర, మునందు జ_న్మి౦ చెను. ఈయన 

అప్పయ్యదీకీతులవారి ఫ్రాగృపౌ ST డై 'ఛివలీలార ర్శ వాద్య నేకగ, గంధ 

కర్భయెన నీలకంఠదీక్నీ తుల వారియొద్దను, తమకు మామ గారును కందర 

యజ్ఞ రాముదీకీ తులపు క్రులువై బహ్వచ కాఫి 

మాణిక్య శ్రా శ్రామవా_స్తవ్యుండును శబ్ద hia ధాతురత్నా వళీఆ ద్మెగ్క ంథ 

కరయు నగు చొక్క నాథమభఖి యనువారియొద్దను ల, గో 

ము చేసెను, ఆనందరావు పే పేపా అనునామాంతేర ము గలిగిన ఆన 

రాయమఖి, తే లీ, బ్రంబక కరాయమఖి యనువారికి సోదరుడి న ne 

రాయలు తొను రచియించిన రాఘవాభ్యుదయము అనునాటకమునవ 

తారక యందు ఈయనను స్లోతృముచేసియున్నాండు,. తేంజాస్రర రాజు. 

శాహజీభూపాలు(డు శ్ ౧౬౯౩ ఆంగరసనామసం వత్సర మునందు 

శా స్త్రవిద్వాం సులకు దానము చేసిన శాహజీరాజపుర మనునామాంత 

రము గలిగిన తిరువిశేలూరు( ఇప్పటి తిరువిశ నెల్లూరు నం దీయనకు 

ర వృత్తులు దానముచేసెను. ఈయన తేన యిఫ్థ దేవ మగు శ్రీ రాము 

లను తన్మగ (గ్రంథము లన్నిటియందును స్తా సోత తృముచేసియున్నా (డు. ఈయన 

శన 3 (గృంథములలో ముఖ్య ములు ; ౧. పరిభాహివృ త్తి వ్యాఖ్య, 

౨. వద్దర్ననీసేద్ధాంతసం గ్రహము ఏ5, shade ర, జానకీపరి 

PS, 2. శృంగార తిలక భాణమ్బు ౬, రామ స్త వకర్షరసా 

'యనము ౭, బాపస్తవము ౮. తూణీరస్తవము, ౯, "ప్రసాద 

వము, 

| యో కి క్రి నివ్పందమ్బు 

 వీనియందు శృంఛారతిలకభాణమ నప 

 నామాంతేరము గలదు. దీనిని కవి తనశిష్యు6 డగు రఘునాథు. డను 

నాయనయొక్క_ గ్రే, ేరణమున చౌసీనట్లు చెప్పుకొని నాయడు. ఈ 

౧౦. బాణ స్తవము; ౧౧. . విశ్వగర స్తవము. 

౧౫, అష్ట ప్రాసము, ౧౪ పతంజలిచరితము, 

గ అయ్యాభాణ మనియు 

౧౨D. పర్యా 

భౌణమును అమర భాణ మనునామాంతరము ౫ ఘటి కాశతకము 

అమ్మాల్ ' ) అని వ్యవహరి౦ ప(బడు దర చాచాద్యలవనంక తిల ధాణను 

నకు బదులుగా వ్రాసినట్లు వాడుక గలదు, పరిభాసావృత్తి వ్యాఖ్యాన 



_ బడును, 

లతల ఆయ వ న కోట 

మను విరీగ (గృంథమునందు పు యౌ దార్య మును 

గొనియాడీయున్నా రు. 

రామభ ద దీక్షితు లశిష్యులలో (ప, థానులు ముగ్గురు: ౧. సర్వ 

సిధాంతచం (ద్రికౌక ర్త యగు శ్రీ నివాసదీ కీ తుండు, ౨ శాబ్దిక విద్య 

త్కవి ప, ప మోదనిఘుంటునును పతంజలి చరి త్రృమునకు 

ఖ్యయా గ్రా వ్యాసీన వేంకటేశ్వరకవిి 3. రఘునాథకవియు, ఈకవికి 

(పృభువగు . - కాహాజీరాజేం ద్రుండు శ్రీః ౧౬౮౮ మొదలు ౧౭౧౧ 

సస రాజ్యయుచేసెను. ఈ కవియొక కాలముగూడ నదియే, 

(రం. స.) 

అ య్య న కో ఈ ___ నెల్లూరుజిల్లా కనిగిరి తాలూకా 

యందలి జమోకొదాలరీ గ్రామము, జనసంఖ్య SUV. 

అ య్య నప ల్లి = నెల్లూరుజిల్లా ఉదయగి ర తాలూ కా 

నా | ల 
యందలి యో నాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౯౭. 

అయ్యనసింహు(డు __ క్రీ, కే ౧౧౧౦ మొదలు 

కొని ౧౧౩౨౫ వజకును కరదమునీలీన శిలాహరరాజు, ఇతని య'సలు 

పేరు గండరాదిత్యుండు, ఇతడు మహామండ లేశ్వరుండు, అయ్యన 

సింహ యనునది యొకబిరుదము. ఇతని యధీనమున మహాసామంతే 

 చిరుదము గల నింబదేవరాశయు6 డను పురుషు. డొకం డుండి యితనికి( 

బట్టు (గొమ్మగ వర్తి౦ చెను, 

అయ్యన హా ల్లి — బక్లొరిజిల్లా వాడగళ్ళి తాలూకా 

యందలి గ్రానుము. జనసంఖ్య ర౨౭, 

అయ్య నార్ ఆ సంస్కృత ఆన్యకమనవండి జనిం 

చిన తమిళథాపాపదము, ఇది తమిళ దేశమందలి ఒక దేవతకు శే 

ఉర్త త్తర హి ందూస్టా నమున నీదేవతనుగుబించి ఏమియు తెలియదు, కాని 

ఆర్య, హరిహరపుత, ల ఛా సం మహాశా స్త నామములతో చ్రావిడులకు 

బాగుగ పరిచయ మనకే. డ్రావిడజేశమందుకం'కెను లు 

నందు నీదేవత కక్కు_డు పు ప,చారముకలను. తమిళ దేశమున సు సు బృవాణ్య 

'జేవునకుంబో లె మలయాళమునం దయ్య'నారుకు అనేక సంఖ్యాక ము 

లగు జీవాలయములు కలవు. మలయాళ దేశమునందు (పతి దేవాలయము 

యొక్కయు నైర్భృతకోణమున జా స్పగుడి యా. ఈ చేవాలయ 

నిరాణనిబంధములం దొక నియమము కూడ కలదు, హరిపారపుత్ర, త 

ఆర్యశామములతో కం ఛా సచానుముతో మలబారునం " hea 

నెక్కువగ6 గొలుతురు, అచట నితండు క్షేత్ర పొలకుండుగ గణీంపC 

పడమటికనుమలయందలి యెనిమిదె పర్వత శఖర ములమో౭ద 

నితని చెనిమిదె చేవాలయములు కలవు, పర్వత మాలికల పశ్చిమమందలి 

మలయాలీజననివాస మగు దేశమును చాహ(ోప దృవములనుండియు, 

అనిష్టములనుండియయు కాపాడుటకై ఉప వళ్యు 1 కదేవాలయము లెనిమి 

దింటియందును ఎనిమిది శా సమూ ర్తులు స్థం ౦ప(బడి యున్నవి. 

వూరు భాగములందును దానితో సమానమగు 

లలితవ్యా 

చున్నవి, అ= 

-అయ్యనార్ 

మలబారునం చెక్కు_వగ వూజింప(బడినప్పటికిని తిరునెల్వేలి, తంజూ 

(ప,జానురంజన మే 

ఇతనికి కలదు. ముఖ్య ముగా నచట ఇతర తమిళ జిల్లాలలో పెక్కింటీ 

యందువలె నితండు _గ్రామబేవతగ! గాక _గామపాలక దేవతలలో 

నొకడుంగ గణింపయబడుచున్నాండు, అందుశెత నితండు భూతపిశావా 

వృతుండై యుండును, 

_గోడావరీనదికి ఉాృత్తరభాగమున నెవరికి నెజుకలేనట్టియు, 

య్రౌవిడ దేశమునకు విలకు ఇ మె నట్లియు ఈచేవతకు మనోరంజకమగ 

ఉత్పత్తి కలదు. ఇతని అసలుపేరు ణా స్ట వ్యాకరణానుసారము 

దేశశాసకుం డని దీనియర్థను, ఒక్కొక్కప్పుడు దీనిని గురువులక్కు. 
జనకులకుం/గూడ నుపయోగింతురు, ప, పంచమును వళమం దుంచుకోని 

శాసించువాం డగుటచే శా స్తగామము ఈదేవతకు నొసంగ6బడినది, 

అమరకోశమునం దీ పేరు బుద్గునకుంూడ కలదు, సంస్కృతే వ్యాక ర 

ఇమునం బదేవివయమున జైన నుదాహరణ మొసంగవలసివచ్చినపు 

డంతయు దెవద త్తశబ్ద ముప యోగింప(బడులాగున తమిళ వ్యాకరణ 

మందును శబ్దరూపములకుంగాన్సి విభ క్తులకులాని ఉదాహారణములను 

చూపింపవలసి వచ్చినపుడు ఆ యుడాహరణవాక్యములందు తప్పక 

శాత్తకా (శాస్త్ర) శబ్దము కరగ నుపయోగిం పంబడియుండినందున 

ఈ శా స్తకబ్ద మొకప్పుడు తమిళ దేశమున మంచి పృభారముగల సర్వ 

సాధారణనామ మెయుండినట్లు సులభముగ6 చెలిసికొనవచ్చును, కాని 

విశేష వేమన తమిళుల కిప్పుడు ఈ పేరన్న నంత ఆదరము లేదు, 

కాని మలబారునందు తజచుగా వాడ(బడుచున్న ది, మటీయు పూర్వపు 

సంస్కృత గృంభ మేదియు నీబెవతను “పేర్కొ_నక యుండుట 

ఆశ్చర్యము. తమిళనిఘంటువు లితనిని శాతీవాహను6 డని ేరొ_ను 

స్టవశ కారంభమునందలి శశాబ్దులలోని క్ల క్రిమంతు లగు 

రాజులవంశే నామ నుగుటచే శాతవాహన నామము మంచి పృఖ్యాత 

మెనది. కాని శాతవాహనులతో నీదేవతే *ేమి సంబంధమో తెలియదు, 

తమిళనిఘంటువులం దితనీ కొ"సంగ(బడిన నామములందున్వు విశిష్ట = 

లక్షణములయందును నిమ్నలిఖితములు ేర్కొనందగి యున్నవి: 

కారీనామక క్వేతకరివాహనుండు, శెణ్ణుకయుధధారి, పూరణ్య్మా 

పువ్కు-లాపీ, పియుండు ధర రరక్షుకుడు యోగి ఇత్యాదులు. గజ 

మితని వాహనము, కక్కు టె మితని పతొకలాంఛనము. 

ఈపేరులను, యోగి, ధర రపాలకుండు మున్నగువానిని,. అమర. 

కోశమున బుద్దుడు శాస్త యని చేర నంబడియుండుట లోనగు 

వానిని బట్టి మోజించిచూడ బుద్దు(డే ఇట్లు తమిళ దేశమున బూజింప6 | 

బడుచు చివరకు పీందూ బేవతలందు చేర్చంబడి కాలాంతరనున నతని 

యుత్చ త్తి తినిమిత్త మొక పౌరాణికగాథ కల్పింపయబుడే (హౌందన ( 

వూ రి శా ప్రచ రి త్రం పు. రో౮౮) నని పూర్యోదాహృత నామ = 

లకు శాదులను బట్టి గోపి నాథరావుగారు నిశ్చయించుట. సమంజస మే, 

ఇట్టి ఈ చోద్యమైన దేవతనుగూర్చిన సమాచారము విస్ణుఫురా. 
భాగవతము, పద్మ న్ా! జ పలి గ ప అము శ్రీ సూ 



భీదాగము, Moe గలదు. ఇతని పుట్టుకను 
గుబేంచినగాథభ యొ టవ తీర సయుదృనుభ నానంతరము అమృతము 
విలునకినతోడౌే దానిని పందుకొనువివ యర్షున దేవదానవులకు 
జగడ ముప్పతిల్ల నప్పుడు వివ్షువు మోహిని యనుజేర సందర, స్రీ 
రూపమును దాల్లి అమృత పానము కేవలము దేవతల శీ లఫించులా నన 

అసురులు దాననుంక వంచికు లసలాసన వారి మోొటయెదుఎే 

పంచుచుంక వారు తమ కలహకారణానుచే బొ త్రిగ మ న 

మిక్కుుటముగ ఆ మెమాయా సాందర్య మును గాంచి మోహీకు లె 

యుండిరి, హరుడు (శివుడు) ఆ మెను జూచి మోహికుడై 

తప్పించుకొ నంజాలక యా మెను, ఆఅన(€గా హూఏని శూ డెను, లేత్భలి 

తముగ వారీసారప్ర త్తు హారివారులఫ సొ త్తు డుద్భవిం చెను ( Nabe ve 

ఇత్ నిక ఆర్య, శాస్త, అయ్యా రని ఇతరనామములు, ఇది యొక 

విలకుణ మెన చద్రారిడ దేవత అనియు కాలా;తరమున ఆర్య దేవతా 

గణమున చేర్చబడిన డనిద( “నలా సవద్భుు. 
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ప్రస్తుత మిత (డు తమిళ దేశములో Ww 

_ గేవతేగ ముఖ్యముగ ( బూజింపంబడుచుండును. ఇతనిని బూజించువారు 

- చాలవణికు తక్కు_వజాతులనారు. 

శూద్రుడు చేయుచుండును. స పద్మ సంహీతానుసారము ఆయ్య నారు 

గుడిలోలం బూజ చేయవలసిననాండు 

ళా, 
wet 

నుములను గాపాడు 

ఇతని - గుడిలోని ఫూజ నొక 

బ్రాహ్మణునకు శ్నూద్హష్ర్రీయందు 
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జనించిన అనులోనుజాతు. డస పారశవుండు. కాని తమిళ దేశములో 

తక్క వజాతులవారి చెం బూజింప(బకు దేవి యొక్క మజింత తౌవముసిక 

రూపము లైన కాళి మున్నసవానివలె మలబారులో అయ్య నారు 

ట్రాహణుల ల దేతచే పూూజింపంబడుచుండును, 

అంశుమద్ భేదాగమమ్యు సుప కదాగమము, పఫూర్వకార ౯కా 

గమములనుండి సంగృహీత మగు నీవిచిత మూరివరన మె టనంగా 2౩ 
కూ = £3 య 

౧. అంశుమన్ భేదాగమము ;___ అర్యుని పదాసనాసీనుని జేయయ 

వలెను. ఇతనికి నాలుగుచేశులు ; ముందరి he వామహ స్ట సములచ 

అభయ వాడనూచకములు. వెనుకటి దవీణ, వామహ స్త్రములలాో ౬ 

గృమముగ కత్తి డాలు నుండును. ఇతనికి మూండుకన్నులు. శాంత మైన 

మొగము బంగారుపసిమివర్లము కలిగి ఇతండు పీతివసనధారి లతో 

యుండవలెను. 

శ డగురువలన 

ఇతనికి రెండుకన్ను లు, రెండుచెతులు = దయ్నే ౯౩ 

నంకరకళ్త (తమిళములో దీనికి పేరు 

ఫలములు, పల్ల వములు __ భూతాక్ళతి, వముహహో 

౨. సుప భీదాగమము ;__ _పృపంచశాసకు.6 

శాస అనంబడును 
న. 

లు అని 
G 

దరము, తలపెని కాటుకనలుపువెండ్రుకలు నల్లని రంగు తెల్లని 

యజ్ఞోపవీతము, అనేకభూపుణములు నుండును. చేతులు కాళ్లూ 

టా స ఇతనిని కుక్కలు, కోళ్లు, గొ కులం 

మొదలనువానితో ఆకుకొనుచున్నట్లు గనుపటుపవలెను, ఇతనికి 

మడన్క వర్ల ని యను నిద్దబు ప్రీయురాండ్రు. వీరి సుందర సు'సజ్జా త 
(వో 

తు. నితని కిరు ప చక గలు నుంచవలెను ఇతనియెడమ్మ ప పృకశ్ర_ ను 

విరూపు(డగు దమనకుందు ఉండవలయును. ఈ హన. నన 

క నేవకుండు కావచ్చును, 

3, వ్రూర్యకార ణాగమము ; == హరునివలన మోహిోనియెంధణుు 

జనించినపు త్ర డను నీయాగమమునందలి విషయము అంళభువముశ్ 

ఛేదాగమమునందలి వృత్తాంతముతో సరిపోవుచున్నది. కాని సు 

భేదాగముమున వచిం చినట్లు రెంశుకన్ను లా, శింతుచేతులు - కలగన్న 

యితండు నల్లగ నుండవలయు నని యిందు చ్రాయ(బడి యున్న టె, 

ఇతనిని పీఠము పని గూర్చుండంబెట్టి వామపొదము పీఠము కి,ంటెకి 

వ్రేలాడుచుండులాగునన్వు కుడికాలిని ముడించికొని పీఠముమో6డ 

న నుం చుకిొ నులాగునను జేయవలయును, కుడి మో6ంకాలీమో ద 

బాచిన . యెడమమోచేయి ఆని యుండవలెను, ' కుడిజేతిలో ఇ జ 

దండ ముండవలెను. ఇదియే వంకరక్లి. _ యువకుడే 

మెన మొగము కలిగియుండవ లెను. bear వెం డ్రుకలు. నీవిక లవ వ్ర 

సిశారంసవలె నుండీ విడివడి యుండవలయును. 'షెకనివావానమును, 

పతా క*లాంఛనమునుగూడ గజమే, ఇతని పృక్కు_ సుందరియ గప తనను, 

కన్య ఉండవలెను, మజీయు నల్ల నిగుణ్ణము గాన్ని 'శెల్లని రెడ్లు గాని 

ఇతేని' వాహనములుగ కుండవచ్చును, 

వచ్చును. 'పతాకాలాంఛనముగ .కుక్కుట కట నలల ఏను. 

వారంత 
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నెండియు నితనిని యోగిగను గనంబజుపవచ్చును, అప్పు డితనిని 

యోగాసనమున6 గూరు చుండంబెట్టవలయును. ఇతే(డు వేదాధ్యాయివ లె 

వ్రైళులందు పవి త్రమును ధరింపవలయును. విరాసనమునను గూర్చుం డ 

చబెజావచ్చును. అప్పు డికనియు త్తరీయము ఉఊపవీతములాగున నుండ 

నలయును. సుఖాసనాసీనునిగను చేయవచ్చును. అప్పుడు వంచిన 

కుడి కాలీ పాదము (వ్రెలాడుచుండు నెడమకాలితొడమింద నానునట్లు 

చేయవలెను; దృష్టి కుడిపాదముపై నిలిపి యుంచవలెను, 

చెక్క_డపు విగృహములవలన మనకు తెలియున జే మనంగా ;_ 

సాధార ణముగ శె వదేవకల భయంక రాకృశులందువలె నితేని పొడు 

గన సంసరుజెం డ్రుకలు విప్పారియుండును. ఇతండు బాణ, బాణా 

'సనములను గాని, వంకరకజ్దను గాని, కొజుడానుగాని గజాంకుశ మును 

గాని తాల్చియుండును 3 నల్లనివాండు 3 గజమున్యో గుజ్జమునో ఆరో 

హాంచి యున్న టులునుు లేక శేవలము ఆసనము సె నొకొ»_క్క. 

ప్పుడు వటవృకుము (క్రిందను కూరుచుండి యున్నటులును కాంచ 

నగును.  ఇతనిగుడి శెదురుగ కొయ్యతో (గాని ఏనీఇటుకలు 

సున్నముతోం గాని నిగ్మింపంబడిన అశ్వవి గృహములు, గజమూ రులు, 

నుజీయు నితేరజంతువుల విగృహములు నుంచంబకియుం డును, 

రా త్రివివోర ములం దివి వాహనములుగ నుపయోగించు నని తలంపలఈ 

బడుచున్నది. మదన, వర్లని ఇతని పి ప వీఠ్రు సామాన్య 

ముగ ఫూరకై, ఫుద్దలె Fen begs స వ్యవహరింప(బడు 

చుందురు, 

ఇత ని 

యురాండ్రు, 

ఇతనికి బె నమూ ర్పులందును సానము కలదు, 

(బ్రృహ్లాచేవుం డని పేరు ఇతండు ౧౦-వ తీర్థంకరు డగు శీతలా 

వాధుని యమకుండుగ నుండును. ఇతని చి యురాం డును నచట 

వారి యుచితి సానముల నందుదురు. 

పావాడెరాయక్కా మదురై విరకా అని ఇతనికి ఇద్దణు నేనా 

నులు. ఇందు శెండనయత (డు చారిత్రక పురుషుడు (చూడు(డు, 

దకీఇ-ఆరా_టుజిల్లా ఇ జెటీర్, సం. ౧ ఫు, ౧౦-౧౨ ) మదురై 

క్ర కా ఇతర గా గాముడేవతలలో నొకడు. వీరీలో ముఖ్యుడు కరుప్పక్లా 

స్వామి. అయ్యనారుని ఒక నియత మతానుయాయు లగు కల్ల కు 

లీస్వామిని కుట్టి కాత్తాక౯ా కరుప్పక్కా 

ముణ్బక్కా గుళికన్ అనునవి అయ్యనారుని సేవకు లగు కొండలు కుద, 

బూబింతురు, శాత, 

రాకు సులేెపేరులు. 

(టి. యకొ, రా,) 

అయ్యన్నఅగ హార ౦ ___ విశాఖపట్టణము జిల్లా. 

విజయనగరము తాలూకాయందలియీనాం గ్రా, మము. జనస సంఖ్య ౨. 

ల య్య న్న సొ లెం ___ ౧. గుంటూరుజిల్లా వినుకొండ 

శాలూకాయందలి యీ నాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౭23. 

Cp విశాఖపట్టణ ముజిల్లా అన 

కాపల్లీ Wiad జమీకాదారీ గ్రానుము, కట ౨౭౨౨ 

ఇతని కచట 

అయ్యన్న అగ పరం-అయ్య వారిగూ డెం 

అయ్య గరి. చిత్తూరుజిల్లా తిరు త్త నితాలూకాయందలి 
జమికచారీ గ్రా, మము, జనసంఖ్య ౭౮౭, 

అయ్యపరాజుక్ త్తపల్లి — తూర్పు గోదావరి 

జిల్లా తునితాలూకాయందలి జమోక- దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 

5,6౬౮ (౧౯౩౧). 

లయ్యవరాజుగూడెం __ పశ్చిమగో దావరిజిల్లా 
చింతలపూండి తాలూకాయందలి జమిక దారీగ్రామమాు. జనసంఖ్య 

౧౦౮౯ (౧౯౩౧). 

అయ్యపరాజునాలెం __ నెల్లూరుజిల్లా కందు 
కూరుతెలూ కాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౬౨. 

(= 

అయ్య ప శెడ్డినా లెం శలూరుజిలా గూడూరు 
తాలూకాయందలి జమా౯-దారీగ్యామును, జనసంఖ్య 3 3 '5, 

అయనలక షూ ఈ త్రూ తూ 
లీ" "లబ నం A SR 

తలూకాయందలి యానాం గా మము, జనసంఖ్య ౨౩. 

అయ్యలరాజు అయ్యల భాసారులు ____ 
విరు జంటకనులు, క్రీ! ధ్ర, ౧౭౬౯-వ సంక తేర మున గృంఢర చన 

చేసినవారు, వీరిప్రాగ్వులలో నొక6 డగు తిప్ప నార్యుండు ఒంటిమిట్ట 

రఘువీరశేతక మును వ్రాసెను రాయలయాస్ట్థానమున నుం జెను, మటి 
hp 

యొక డగు రామభ ద్రు,ండు రామా భ్యుదయ మును వ్రాసెను. అయ్య 

లుడు పినయక్క_యామాత్యు నకును, భాస్కరుడు నాగయామాత్యు 

నకును తం ఈ ఈ జంటకవులు శెట్లనుత మను కాలస్వరూపా 

దులను బెలుపు గ్రంథమును రచించిరి. ఇది కన న్నడమున 'రెట్టయ యను 
వ్ వ్రాసిన గ్ల ంధమునకుం దెను(గు. తెలుంగు శెట్టమతము. కర్నూలు 

జిల్లా రొబ్హ పాలెమునకు పాలకుండును, అహోబల కే త తృథర్మ్శక రయ 

నయిన PN న కంకిత మియ్యా" బకినది. క విద్యా ప్పి ప,యుల 

డయినట్టు గన్పట్టుచున్నా (డు, కామందక మను గృంథమునకుళహడ 

నితడు 'కృతిభర. 

ల్లీ _ చిత్తూరుజిల్లా చంది అయ్య వాండ్లస 
రం © 

| తాలూకాయందలి జమీకా దారీ గ్రానుము. జనసంఖ్య ౫౬. 

అయ్య వారిక ంచాలడిన్నే _-- కడపజిలా జమల 
య “4 

మడుగు తొలూకాయాందలి యీ నాం గ్రామము, జనసంఖ్య 3 ౦౧. 

ఆ య్య క డి క్రో డూ రు ee కర్నూలుజిల్లా నంద్యాల 

తాలూకాయందలీి గ్రా మము, జనసంఖ్య గె రిల 

అయ్య వా రిగూడెం౦ం _ తూర్పుగోదావరి ఏజెన్సీ 

జిల్లా భద్రా,చలము త'లూ కాయం దలి జమికొ దారిగా మము, జన 

సం త్ర ౧౧౯ 



అయ్య 

అయ్య వారినోకలపాడు కర్నూలు జిల్లా 
“ర్నూలు కౌలూకాయందలిత్రా మము. జనసంఖ్య ౧౩౩ ౬ (౧౯౩౧). 

కాయందలి యీచాం గ్రానుము, జన a ౨౦౦. 

౨. నెలూరుజబిలా కందుకూరు 
య ౧౧ 

తిలూకాయందలి జమిక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౬౧. 

3, "నెల్లూరుజిల్లా కనిగిరితౌెలూ 

కాయందలి (గ్రామము, జనసంఖ్య ౧,౪౯౫ (౧౯౩౧). 

_ ఈ. కడపజిల్లా కమలాపురెంతె 

లశాకాయందలి యానాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౧౦. 

౫, అనంత పురంజిల్లా 

లూకాయంనలీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౮౨. 

గుత్తితా 

౬. చిత్తూరుజిల్లా వాయల్పాడు 
అలాటి ంంి 

తొలూకాయందలి యో నాం గ్రామము, జనసం ఖ్య ఏ ౬గం 

2 నెలూరు ల్లా ఉదయగిరి 

త అలం యె, శ లూ కాయందలీ గ్రామము జనసంఖ్య ౬౬.0౦. 

అయ్యవారి న కూ నెల్లూరుజిల్లా రాపూరు 
శాలూకాయందలి గ్రామము. జనసంఖ్య ౬౩ 3. 

Cy నెల్లూరుజిల్లా గూడూరు 

తాలూకాయందలి జమిక-దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౦౧. 

వా య్య వారి పేట __ తూర్పుగోదావరి ఏ జెన్సీజిల్లా 

నూగూరు తెలూ కాయందలి జమోక్ దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య రఈ౮౮, 

అయ్యవా రీవోలవర ౦ __ తూర్చుగోదావరీ ఏ జెన్సీ 

జిలా పోలవరంతాలూకాయిందలి యీ నాం గా,వుము. జనసం ఖ్య ౭౬౨. 
య en 

అయ్య వారిరుద్ర దవరం౦ ___ కృవ్ణ జిల్లా దీవితాలూ 

కాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౧౧౨ (౧౯౩౧). 

లు యా థ్ ముల్ బీజ్ మాత శుక్ల పక్షమనందలిీ క్రొన్ని దిన 

ములు- తే తే యోదళ్సి చతుర్దశి, పూర్ణిమ -- ఈదినములలో మహమ్హద్యు 

పృయాగేము చేయుచుండినంగాన్తి యెచటనైన నిలిచియుండినంగాని 

_ యాహారము EE నాం ఈమూ౭డుదినయులకో wo 

అయా న గ్రా 

మాధవరావుకాలము నాటి స 

గ్రా మోద్యోగుల నెర్పబుచుట. 

అరంగ్ __ 

9 

(౮ 
సుప్త సిద్ద న్యాయాధీశుండు. ఇత నికార్య యు 

నారిగోకులఫా 

_-- పూనాను బాలీంచిన సవాయా 

మధ్యపరగ అాలలోని శాయపూరుజిల్లాయందలి 

మెళ పె ఒక గ్రామము, we మవోనది నాలుగుమెళ్ పె నుండును జన 

3౮2౭ ను అరకు 

సంఖ్య ౬ర౯౯. ఇది యొకప్పుడు మంచివై భవ మనుభవించినస్టలమా. | 

ఇచ్చట చక్క_నికొలకులును, మామిడితో 6(ఫులును, పీందూూ జైన 

మత ములకు 'సంబంధించినకట్టడములును, దేవాలమములును గలవు, 

బాగేశ్వరునిదేవాలయ మొకటి గలను. అటువై పుననుండి జగన్నాథ 

మునకు పోవువా రీడదేవుని తప్పక దర్శ్భింతురు. 

అరంటాం౦ంగి __ తంజావూరు జిలా 
గా 

తాలూకాలోని డిఫ్యూటీ తహసిల్ దారు ఊండుస్లలము. 
పట్టు బట్టలు, రంగుబట్టలు ఇక్కడనుండి గంగూనునకు ఎగుమతి యగును, 

ఈపట్టణము మొదట తంజావూరురాజులయధీనమం దుంచౌోను కాని 

పదునై దవశతొబ్దియందు పాండ్య రాజునకు నేనాని యగు రామ-నాథ 

పురపఫురాజు దీనిని స్వాధీనపజుచుకొనెను, పదునేడవశ తొ బ్దియాందు 

మరల తంజావనూరురాజులు దీనిని దీసిక్రానిరి, కాని ౧౬రి౬. లో 

రస తేవన్ అను రామనాధఫుర రాజు దీనిని మరల. దీసికొ నెను, 

సంధి ప్రకార మిది మరల తంజావూరురాజు నధీన మెనను ౧౬ఒ౯ాతా లో 
మరల ముద్దకు ప్రారంభమై ఈపట్రణము అపాాాాాపహాతేక 

మయ్యెను, ఇస్తే పట్టణము "పక్క సాగులు వఏనుండి వారికి వాదినుండిె 

వరికి మాటుచు చివరకు ౧౭౪౯ లో తంజావూరువారికిం జెం చెను, 

ఇచ్చట నొకకోట గలదు, కోటలోని దేవాలయమునందు "కుక్క 

శాసనములు గలవు, 

0౮ బట్టు కొ టకా 
జదిఖబఆాంలం 9 

అ 

అరంతుకహ్రదము -- కురుక్షేత్రృమందలి మొక 
కోనేరు. కురుక్నేత్సమునకు నొకవై ఫు సరిహద్దుగ నుండెను (ఛార; 
శల్య. 3). 

అర __ డచ్చి ఈస్టు ఇండీన్లో నున్న లంకల “సవా 
హూము. వై శాల్యము 2 'ర్రర' చదరపుమెళ్లు. జనసంఖ్య ౨౨౩౦౦౦౧, 

ఇచ్చటిజనులను పాపను లందురు. ఇచ్చట స్వబేశీయులైన రాజాూలు 

రాజ్యము చేయుదురు, ఇచ్చట డచ్చి ప,భుత్వమువారి అినిదై చ 
ఆండును అచ్చటి జనులు ఎండ గుల్లలు ముళ్యపుచిప్పలు నిచ్చి ఆందుకే 

| బదులు ఆకార నార ములు పుచ్చుకి౦దురు. 

అరకట నేముల __ కడపజిల్లా ప్రాద్దటూరుతాలూ కా 

లోని గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౮౨౫ (౧౯8౧). 

అరకటి వేముల __ అనంఠఫురముజిల్లా తాడొప కత 

శాలూకాయందలి గ్రామము. జనసంఖ్య ౭౭౯ (౧౯౩౧). 

అ ర క్ర ల్లు ___ బళారిజిల్లా ఆదోనిశాబాకాయందలి గా గ్రామము. 

ఇచటి జనసంఖ్య రా౮౮ౌ (౧౯౫౧. 

నో ర క్ర __ విశాఖపట్టణముజిల్లా పాడ్యాశాలూకా ఏ జెన్నీ క్తి 

చెందిన జమిక దార గ్రామము, ఇచటిజనసంఖ్య 2౨ (౧౯౩౧. 



౨3౮౮ 

అర కో రను __ చిత్తూరుజిల్లా వాలాజూా "పే 

యిండియాలై లుడారికిని ఇది సంధిస్టానము. 

అరఖ్ __ ఉఊత్తరపాందూస్తానమన నున్న ఒక వ్యవసాయ 
దారుల తెగ. విరి జనసంఖ్య ౭౬, రోకిజ, వీరు వెం త్తముమో6ద 

సంయు కృ ప్రాంతములలో 6 జాలమంది కలను, తాము 

మనియే ఏ. ఇప్పుకొ౦దురు, కాని హూందువుల యాచార వ్యవహార 

ములతో. ఏరీ కంతగ సంబంధము లేదు. కరతలబేవత యను నొక 

సర్ప చేవతేను వీ రారాధింతురు; గొల నీ దేవత థు బలియిత్తురు, 

మొత్తముమౌ6ంద వీ రొక యడవిజాతివా రని తో(చును, ఉత్తమవంశ 

ములకు జెందిన బ్రాహ్మణు లెవ్వరును వ్రీ యిండ్లకు. పౌరోహిత్యా 

దులకు6 బోరు. 

తాలూకాకు టా ఇచటిజన నసంఖ్య 'రోణ pane గ. 

అరగొ 0 డ__ చిత్తూరుజిల్లా చిత్తూరుతాలూ కా కాలోని యొక 

పె, జనసం ఇ ౧౯౫౯. చిత్తూరునకు ౧౪ మైళ్లు వాయవ్య మున బా,సళ 

నీళ్శవసతి కలీగి సారవంతమయిన భూ భాగమున కట్రంబడినది. ఒకప్పుడు 

కడప కర్నూలు మొదలు గారగల 

పోకలకు నీ గ్రానుము మధ్యస్థానముగా నుండెను. ఇచ్చట నొక 

శివాలయము క; పా సమన అచ్చటివా రొకకథ 

చెప్పెదరు. ఒకరాక్షుసుం డీగ్రామమును మ్రింగి. విమ్దభయమున 

నిచ్చటికి శో సెండుమో (ద నున్న రాషుసతిప్ప వెనుక దాంగకొ నెను. 

అప్పుకు విష్ణువు మాయను శివలీంగ ములను తీసికొని వానిని కాళహ స్టియం 

దొక్క..టి తిరుపతి యందొక్క_టి అరగొండయందొక్క_ టిస్థాపించెనయు, 
రాకు సు డీ మూడులింగ ములను చాంటువొని పోలేక 

నంట! ఈలింగ తృయమును బటి ఆంధ్ర, దేశమునకు త్రిలింగ మని 

పీరు గలిగినంు | 

పశ్చిమమండలమ లద్వ్యార పురాక 

పఉటుకుడి వచె 
లట బీ 

అ ర గో, డొమునిక్ ఫ్రాంకాయిస్ (౧౭౮౬ - ౧౮౫౩ )___ 
ఫాను దేశమందలి జ్యాతివ పచార్థవిజ్ఞానకాస్త్రునే శ్ర. ఇతే(డు 

జీ భక eh a Arc జి the Meridian) కొలచుట 

యందు బయట్ (100) అను శాస్ర్రస్ణానను సాయము చేసె 

ఎకోల్ పాలీకుక్ నిక్ (Ecole Polytechnique) అను స 

మంగిరమునందు ౨౦ సంవత్సర ములవటికును విభాగాత క భూమితి 

(Analytical Geometry అను శాస్త్రము నకు అధ్యా సకు(డుగ 

నుం డెను. భ్ 
Ww, 

t1s) ను ప కనుంగొనినందులకు 

మణాత్మ్ క అయఃకాంతత్వము. ( Rotatary magne- 

శః శ, ౧౮౨౫లో 

— లండనులోేని రాయల్ సొసయిటివారు క్ + పెపలెకమును ( Copley 
medal ) ఈతనికి బహుమతి చేసిరి క్రీ! ర ౧౮౫౦లో పాకిస్ 

పట్టణనుం వలి నక్షుత్స ,కాలకు Pee గినుమించిరి. తరువాత ఫ్రాన్సు 

(ఓళతళెలూ. 

ఆ RS ఇ కాలోని ఒక గ్రామము, మద్రాసుసదరన్యరాటారై లుదారికిని, దక్షణ 

వీ ంందువుల 

బెరులగంనది. 

అరకో్య-ణము_ అరటి కుటుంబము 
దేశములో జరగినరాజ్య క్రాంతి( Revolution) లే నీతం డొక్ష 
నాయకు(డగ నుండెను. లూకా నెపోలీయక్షా అనునత 6కు త్తు 
దేశమున కధ్య మయ డ సట ఈతని కసమతే మ'సటచేత నీత చడాకని 

పృభుత్వ్టయునకు లోోంబడకినట్లు రాజభకి శపనమును (Oath of 

2116812006) తీసికానండయ్యెను. (క శ, ౧౮౫౫౧ డి సెంబసు), 

అయినను ఈత నియోగ్యతయుు, ఈతనియంగు (వ, జలకుం గల 

గొరవమును బట్టి (పృభుత్వమువా రీతనిని శికీంపరైరి, ఈతడు 
పెక్కు గ్రంథములు శా సెను. వానిలో స్వీయ చరిత్రే మును జ్యోతి 

అరజ ___ భార్లవునికన్య. ఈమె కామార్యమును దండక 
CG 

లు 

అరటబ్ల ము ___ భారతవర్షి యదేశము, ఇది ఉత్తరమున 
కీమాలయము సంటియున్న ట్టు గానవచ్చుదున్నది, ఇది యార్యులచే 

బహిహ్క_రింపంబడిన దేశము, ఇందు మంచియశ్వములు కల వని ఖ్యాతి 

యుం డేను, 

అరట్రక స ఎ తూరు ్ పగో దావరిజిల్లా కాకి నాడ శతాలూకా 

లోని తత వేని జనసంఖ్య 3 0౬౯ (౧౯౩౧). 

అర రి క్ర ర్ nae పశ్చిమనోచదావరిజిల్లా నరా సన నంతా 
కాలో ని  త్రూకు షో జనసంఖ్య ౧౪౫౦ (౧౯౩౧) 

అర6టికుటు౦ బము___ ఈకటుంబములో. జేరినజాతుల 
కరు దాహరణాములు : అరటి, పసుపు, అల్ల ము, ఏలకులు, మెట్లళామర, 

పరావ్న ము, టుంబమునంద క చో్నోరము, దుంపర డొ ఈ కఘుటుంబమునందలి జాతు లన్ని యు 

గంట, ములు, వీని ప, కాండము భూూమియం దుండు మాలవాహొ 

(Rhizome) జ్ దుంప. దీసనుండి పీ మల ఉం బయణబు చేట భూమి . 

చె శెదునను. వీనియెకు ఆయాజాశుల సృభావమునుబ టి మొదట 

౨౦ - 30 అడుగులవజుకు నుండును, ఆరంటిశెప్రే అన్ని టిలో నెళ్తుగ 

ఆకులతో డిమలు వెడబ్పుగ నుండి మట్టలయాకారమును. 

జెంది యొకదాని నొకటి యావనీంచుకొని యుండును, అరటిలో 

నీతొడిమల (డిప్పల) కూడికయీ కాం శాపమును దాల్బుచున్న ది. 
hr eal (నీళ్ళ అర/టి) భూమి పెనిహూడ నిజమగుకాండ 'మేర్చ 

డుట గలగు. పూవులు ఆకుతోొడిమల సమూాహమధ్యమునుండి వెబువడు 

నొకనిడీవిమెన కాండచివర గుత్తిగా బయలు చేటును, స్రవ్సకోళీము 

(Calyx) ను దళ్గేవల౩కుము (C౦r01ll2) ను వేర్చేఅుగ6గాని రెండును 

చేద యొకయే నిచోళమ-( Perianth ఏగంగాని యేర్సడి యుండును. 

రండును వేర్వేజుగ నుండుచో సామాన్య ముగ నందు. మూంజేసీదళము. 

లుండును, కింజల్కు_ ములు (Stamens ) ఆయాజాతులలో నాఖథువటికు 

నుండును, అండాశయము నీచము ( Inferior ) 3 అరలు గలిగి. 

యుండును, టే. హుహు జీళముగ6 గాని వీలికలుగC నా 

గాని యుండును. కాయలు జాతిని బట్టి విదారణములుగంగాన్సి అవిదార 



తర టి 

ణఅములుగ6 గాని యుండును, ఆందు గింజలు కొలంచిగం గాని యేక 

ములుగ6 - గాని యుండును. ఈభేవములనుబజ్తియే ఈసటుం బము 
ెక్కుగణములుగనుు జూతులుగను విభజింపంబకుచున్నది. అందు 

ముఖ్యమగు నవి యీ క్కందను ఊపేర్కొూనంబ కును. 

౧. అరటి ( Musa 9 గణము ఫ్ ఇండ లీ ముఖ్య జా తులు : 

(౧) పండ్ల ఆర టి ( Musa Sapi:zntum ) 

(౨) కూరఅర౦6టి (Musa Paradisiaca ) 

(౩3) నారఅరఈటి (Musa Texilis ) 

౨. హిలికోనియము ( Heliconiam ) :—_ ఇది చిన్న అరంటి 

మొక్కలను బోలియుండు. “పెక్కు_జాతులుగలగణము. రమ్యతకొజ 

కుద్యానములలో. "బెంపంబడును. 

3. 'మెట్ట్రతొమర (6౭902); ఇది పూర్వము రమ్యత 

కొఆకు పంపంబడు నొక ముఖ్యగణము,. 

ల నీళ్ళ అరటి ( Travellers pilm - Ravenala Mada- 

gascarisnsis) 

ఎ. ఏలక ( Elettaria Cardamomum 9 

౬. పాలదుంప ( Maranta Angustifolia }:— ఆరోోరోటు 

(Marana Arundinaco1 ) దీనికి సంబంధించిన మటీయొక జాతి. 

౭. పసుపు (Curcuma 100862), మామిడల్ల ము (Cueuma 

amada), క5ే\5ము(Curcuma Zodoria) ఈగణములళోనిజాతులకే. 

రా దుంపరావ ము ( Alpinia ౮౬12౫852), సన్న రొ wt ము 
Uy ( 09 యు 

(Alpini, 52), క్. ఇ ము. sp. స్ ఇదియు 

నీగణములోనివే. 

ఇవిగాక ఉదానవనములలో రమ్యతకొజకుం చబింప(బకునవి 

ఇంకను bes ses జాతులును Creer ae 

గలవు, 

అర టి (The banana or plantain - Musa Sapien-_ 

tum :— ఇది సామాన్యముగ ౬ - ౧౫ అకుగులయెస్తువజుకు నెదుగు 

జాతి. కాని నలువది యడుగులవజు కదిగిన చోట్లును గలవు. 

అరంటిచేళ్లు నిడివిగ శ్రా శ్వవలె నొక శేలావుగ
 నెదుసును. అనుకూల 

ఏీలిగతులం దీజేళ్గు నాలుగై "సస జకులవజమ "నెదుగుట గలను, ద్విదళ 
థి 

నీజక ములందువ లె సర టిజేళ్ళ కు శాఖ లుండకపోయినను,. వాని పని 

కొన్ని సన్నని నులీజే రండును, వీనిమి దను 

యాహారమును సేకరించు అంగ ములు, పెద్ద వేళ్లు స్వా భావికముగ పలః 

ల వలను బెట్టక పోయినను ఏీ'కారణమున చన నపి తెగినప్రుకు “గాని నాని 

_ శీదైేని రాయివంటిది అడ్డు కగలీనపుడూ. 7 గాన
ి  శాఖలుగల జీలి ఇెరులట 

గలదు, 

(౧-వ పటము మాడుయు). గుత్తి 

"పెద్ద వేళ్ల కొనలక్రు 
యుండును. తేకి)_నపి మగ లు 

కొంచెము వెనుకగను మయాలగోమము లుండును. ఇవియె 'చలనుండి 
గ్ా ( ఫ్రా ) ఈ 

పసుపు మొదలగు జాతులయందువతె చేలలో నుండుదుంపయే 

అర టి చెట్లు మొక్క నిజనుగు కాండము, భూమి "పె శదిగి ఆకులను 

పెట్టుచు కాండమునలె నగపడునది (వికాండము) కట. 

'శొడిమలచే నేర్పడిన _ప్పంభము. 

ఆకులు సామాన్యముగ ౫-౯ అడుగులనిడివి యు, ౧5 - ౨త్తిఅడు. 

గులనిడల్పును ~లీగముండును. ఏకముగ నుండు ఆకులలో అరటి 

యాశే మిగుల పెద్దది. 

పుూలగు త్తి భూమియందలీ నిజమయినకాండమునుండీ వి కాండము 

| సండా పెకి వచ్చి దానిచివరనుండి వెలువడు నిడివియెన కాండ వివర 

నుండును. ఇది మొదట నూర ర్భ ్వముఖముగ Weer క బరువుచే 

(కందికి ట్రై వే, లాడును. వలస శ్రి తిభేే నందమస నెజుపురంగు గలిగిన 

వృంతే ములు ఒక దాని ె  నొకటి యమర్చంబసి మి శచం౦0డును (స్కతివృంతే పు 

పంగలోను ౧౦-౧౪ పూవులు జంటవరుసలుగ నముర్ప(బడేయాండును 

 ౧-వ పటము 

క్క౦టికి వాలినపీమ' శు మఘముగ 

వృంతే ము లొకా్క._క టి? విడిచి రాలిపోవుచుండును, pad రాలి 

పోవునఫుజే దానిపంగలోనుండు పూలు విడుచును. స ఎ సట 

మొదట విడుచుకొన్ని రంత ముకం ంటల పంగలలో నుండు అఆండు 

పూవులయం జడాశయములు మా త్రీ, త, సే కాయలుగ పరిళామము నొందును 

(౨-వ పటము చూడుండు, కకి_నళ్రూవునందలి. వానిలో కొన్ని 

(మిథునములు) యండాళశయము లిట్లు పరిణామము నొందక చిన్నవిగనే 
క,వుముగ రాలిపోవును. కావున 

పూవులు సెక్కు. వంద లున్నను,. గెలల” కాయలు స్వల్పమగ నుండును, 

'ఫూవునందు రకుకప త తృయులకున్కు ఆకర్ష కప త్ర ములకును బను 

ace పెద్ద వళ మున్ను పా క ల మటియొకచిన న్న దెళకు నుండును, 

3 ంజల్మాము లై లె దుండును, అండాశయము 3 అరలు గలీగియుండును 



కీాం 

కొనకాండ చివర దిమ కొంచెము డళముగ నుండును, సామాన్య పుఅరంటి 

జాతులలో గింజలు నామమాతృముగ నుండును, కొన్నిటిలో వే 

ముదిరి. మిరీియప్రుగింజలంత్ యగును, ఇన నాంటినచో మొక్కలు 

పుట్టును, గ 

| ey 
| ౧) 

Df 

1/4 1 

౨వ పటము 

1. అండాళీనము కాయగా నూటు ఫూవు, 

2, అండాశయము కాయగా నెదుగక కొంచె మెదిగి కాండ 

నంటిపట్టికొ నియుండు పూవు, 

రాలీపోవు పూవు. 

అరటిచెట్టు మన దేశమున ప్రా చీనకాలముననుండియు నేవ్య 
ముగ నుండె ననుఎకు సందేహము లేదు. ఇప్పటికిని కొన్ని చోట్ల 

నన్యగ్తియందుల. గానననును. రామాయణమహాభారతెములందు దీని 

(సృశీంస గలదు, ప్రా చీన_అక కభీ, లాటిక, Uy క్ర ౦థములలో 

రో హెందవఫలముగ 6 బేరొ)_నయబ డెను. se ee 

అను లాటిన్ పేరునకు జ్ఞానవృకు మని క యు పూర్వకాలమున 

హైందవబుపులః అరంటిచెట్టఫలములట దినుచు వానినీడ నుందు రని 

పాళ్చాత్త్యు లనుకొనుటచే నీపేరు గలిగెను. 

రి. అంచాకళయము 

అర(టితో(ట లిపుడు ఆసియా, ఆ అీకాా అమెరికాఖండము 

లందలి యువ్వ భాగములందున్సు వానిసమిపముననున్న ద్వీపములం దును 

నిస్తారముగం గలవు. 

౧నా౨౭-3౧-వ సం. లందు ఏంేంట భాను. గెల "లెగుమతి 

యను, ఇండియాలో బంగాళము బొంబాయి, అస్సాము, 

బర్థా చెన్న పురిరా aed దీతో టలు విస్తారముగ6 గలవు, చెన్న 

టు డమిటిసము దృతీర మునను, కావేరి, గో దావరి 'డెల్పాల 

లోను, ఈతోంటలు విస్తారముగం బెంపంబకుచున్నవి. తెలుయు 
జిల్లాలలో నివి ఊఉ '_త్తరసర్కాారులందుమా త్ర ర మే విస్తారయఘుగC గలవు, 

పెద్దగెలలు వేయును, 

తో యటెనేలలకును అనుకూలములు, 

_ పడుమటియిండియాదివులనుండి బి బ్రిటిష్ దీవులకు 

ఆర టి 

ఆర(టిరకములను కూరరకము లనియు, పండ్లరకము లనియు 
_శలండు ముఖ ఖ్యతరగ కులు గ విభెగింపవచ్చును, కూరరక ములలో పచ్చ 

బొంత, పచ్చబొంతబ త్తి తీసా బూడివబొంత, బూడిదబొంతబ త్రీసా_ 

ఇవి ముఖ్యములు. పండ్ల రకములలో చక్కెరశేలీ ( కర్కు_రకదలీ ) 
కర్పూరచక్క_రకేళీ ( లేక 1న్నీ ), అమృత పాణీ - ఇవి ముఖ్యములు, 
ఇవిగాక, కొమర (టి, బరి వక్కెరశేళీ వామన కేళీ, పొట్మొకరి, 

సహోటాఅర (టి మొదలగు మీకా న్ని రకము లనేకములు అచ్చటచ్చట 

సాగనందు గలవు, 

అరంటితో(టలను “పెంచుటకు మూడు ముఖ్య విధానములు 
గలవు. తో(టయందు మొక్ష్కు_లను దూరముగ నాంటి సెక్కు_సంవ 

తరముల వజుకును సెరులనిచ్చు పద్దతి యొకటి, దీనికి దేళవాళీపద్దతి' 
చెరు. ఇందు సామాన్యముగ మొక్క_లను ౧౪ - ౧౬ అడుగుల 

దూరమున జంటలుగ నాంటుదురు, మొక్క లమధ్య త అచు దున్ని 

పదును నిలుచునట్లు చేయుటవలన నీకు తజచుగా ెట్టనవసరము 

లేకుండంగాని, అసలే "పెట్టకుండంగాని సాగుచెయుట ఈపద్ధతియొక్క_ 

ముఖ్యలకు, ణము. మొక్కలను ఒంటరిగ ౬-౮ అడుగులదూర మునసే 

నాటి ఒకటి మొదలు 3 సంవత్సేర ములుమా త్ర, మే "పరు6గనిచ్చుట ముజే 

యొక పద్ధతి, దీనిని “కం పెనీసదతి” అందురు. 'చుటుకుగ6 బని చేయు 

పజ వేసి తగినంత నీరు కట్టి ట్ న్దగ బనిచేయుటవలన "పెద్ద 
గెలలను శ్రీ మృ ముగ వేయునట్లు షా 'యీవద్ధతి! ముఖ్యలక ణము. 

పీల్కు_లను ౧౦ - ౧౨ ము తమలి శ్రమే ఒక్కాకటిచొప్పున 

నాంటి కొంచె మించుమించుగ చేశవాలీప పద్ధతిలోవ లెనే సాగు చేయు 

es దరతిగూడం గలదు, 

అరటితో టలు జగ రంతగా లేని వండలి చేలలందు బాప 

నెదుపను, ఆకులలముబు -నీకుటవలన సేం ద్భియపదార్గము “హెచ్చుగ 
నుండు నెజ్బమన్ను గల కొన్ని కొండలోయలలో (గాడ నర(టితో (టలు 

బాగుగ నెదుగుచున్నవి. తగినంత నీ రున్న యెడల పాటిసేలలో నివి 

తగినంత యెొరువు, నీరును లభించుచో కడవ 
రకముల నీలలలో(యగయాడ నీతోటలను 'బెంపవచ్చును, సామాన్యముగ 

కంపెనీపదతి నీరు వడియు దంప చేలలకును, తక్కిన రెండుపద్ధతులును 

అర(టితోంటలను నాటుటకు సామౌన్యముగ నీత కాలమును 

(నవంబరు - జనవరి }9 తోొొలకరియు (జాక్ - జూల ) అనుకూల. 

మగుకాలములు,. కాని తగినంత నీరు లభించు చోట్లన్కు ఇవకచేయని 
చోటను ఎఫుడు నా౭6టినను మొక్కలు (బ్ర బ, శుకును, త్వరలో. గిల 

వేయురకములుమా త్రీ చే నాంటటంబడు టన పెనీతో టలకుమా శ్ మె 

తొలకరి a నుండును. ఆలస్య పురక యలకును, చేశంరీ 

ఉష్యకశర్దకందన, కీత కాలమే యనుకూలము. 

కం పెనీతో (టలను వరితో మార్చి ల 4 సంవత్సరముల కాక. 

"సారి నాటవచ్చును, తోంటను దీసివేసినచోట మరల సరంటితోంటను. 



అలంటి 

వేయు లోపల నెన్నిసార్ల్హు వరి సాగుచేసిన నంత మంచిది. ఈకల 

మున వరితరువాత మెట్టదుక్కి యవసరమగు నూవు మొదలగు పెఠరులను 
బెక వరికోంతకు ముందు € తొణుకు? జటజనుము, పెసర, మినుము, 

య౧ 

పిల్లీ పెసర మొదలగువానిని పెట్టుట మంచిది, తోట చేలలందు మిర్చీ9 
కంద్క పెండలము పసుప్పు కూరగాయలు మొదలగువానితో నర(టి 
తోటలను మార్చి సాగు చేయవచ్చును, 

దంపచేలలందు "పెంచు కంపెనీతోంటలలోే అరటిని వ్ర 
ముగ నే నా6టందగును. కాని నీత కాలమున నాంటునపుడు దంప కేల 

లందును, తోంట చేలలందునుగూడ నీమొక్క_లమధ్య ఊల్లీ నాటుట 

గలదు, బేశవాళీతోంటలలో నర.టి వొంక్క్లల నూడ్చ్ మభ్య మభ్య ఉల్లి, 
దనియము పసుపు, పెసర్క అనుమ్ముదోస మొదలగువానిని మొదటిసంవ 
త్సరము సాగు చేనువచ్చును, సామాన్యము బళ్తయి్యి నారింజ 

నిమ్మ కొల్చెర 'మొడల పనో ౧టలను నాంట6దలంచినచోట్ల కెయెదటు 

లేక 

నర(టిశో౭యటను పెంచి 3-వ సంవత్సర యునశో కో-వ సంవత్సరము | 
నన 'ఆఫలన్భ కుములను నాటి అవ యదిగినకొలంవయు అరటి 

మొక్కలను దీసికేయుదురు, 

తోట చేయు నేలను వెనుకటిసస్యమును గోసినప్పటమం కియు 
౮-౧౦ చాళ్లు బాగుగ దున్న వలెను, "నేలను సుకగముగ పెలు 

విటువ(గలుగుచో నట్టు చేయవచ్చును. దున్ని నశీలె మొక్కలను 
నాటుటకు ముందు పశువులను గాని, గొ కలను మేశలను గాని 
మంద గట్టుట మంచిది. తేగినంత పశువులయెరువునుగూడ వేయవలెను. 
శీ శకాలమున నాంటుతో(టలను “చీల యారు టాలస్య మగుట వె, 

ముందుగ దున్నకుండంగ నే మొక్కలను గోతులు దీసి, నొాంటుట 

గలదు, అటి చోట్ల న్స ఆరి నపిమ్లట మధ్య సెల్లు విలుతురు; లేక 

దున్నుదురు, 

ఆయాపద్ధతులలో మొక్క_లను నా(టుదూరము 'పెని నూనవింపయ 
6౬. 

బడెను, ఈ క్కింద ఆయారకములను తవా సకుకలో నాయందగిన 

దూర మును, అట్లు నాంటినపుడు ఎకర మునకు. పట్టు మొక్కల 

సంఖ్య యు వివరీంప౭బడునుః 

పద్దతి (దూరము- రకమా ఎకరమునకు పట్టు 
అడుగులు) మొక్కల సంఖ్య 

న ప వ వామనకశ¥ేళీ ౧౨౧౦ ఒంటి. . ae 

౬జీ చక్కి_రకేళీ] Fr 

(౧౦ లింకులు వామనశేళీ | సనన 

a2 బొంత్క కర్పూర . 

(౧౧ లింకులు) చక్కెర కేళీ | ౮౨౬ 39 

౮  బోొంత్కకర్నూార]  _. 

(౧౨ లింకులు) చక్కెర శేళీ | ౬౮౧ 33. 

టైం 

మభ్యమపద్ధతి _ ౧౦. "ra fie 
99 అమృత పాణీ, బొంత 
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డేశవాళీపద్దతి ౧ర బొంత, అమృత పాణీ శెండేసి 

కథా వళ్ళి కశ? | “చల్ మొక్కలు 
౧4 99 ౧౯౮ 99 

(౧౬ 99 ౧౭౧ ౩39 

మొక్కలను నాటుగోతులను నాటుటకు వారముపదిరోజులు 

ముందుగ దీయవ లెను. కం ెనీపద్దతిలో తగినంతలోంశుగ దున్ని నను, 
1 

పెల్లువిటిచినను గోతులు పిల్కు_ల దుంపలు పట్టుటకు సరిపడునంతంత 

యున్న చాలును. సామాన్య ముగ ౧ అడుగు లోడు వెనల్పు నుండ. 

దగును, మధ్యమపడ్లతిలో ౧2-౧5 అడుగువెడల్పులో (తుగల గోతు 

లును తీయవచ్చును. దేశ నా ళీపద్ధతిలో ౧౪-౨ అడుఫలలోంతు వెడ 

లవ్పునుగల గోతులను దీయ (దగును, 

అరంటితోంటలలో సామాన్యముగ నూదపిల్క. లనియుు అల్లి 
" పిలు. లనియు "'ఆండుతర గకుల పిల్క్తలు బయలు దేటిను, నూద 

 పిల్కు_లు నేలలోనుండి బలముగ పెకి వచ్చి చుబుకుగ నెదుగునా, 

౧-౩ నెలలలో సే ౨ -ర అడుగు లెదుగును, రీ - ౫ అడుగు ెచెిగినను 

_సన్నముగ(౨- 3 అం. వెడల్చు)నే యుండు ఆకులను గలిగె 
యుండును. (3 -వ పటమును జూడుండు ), ఇట్టి పిల్క_లదుంపలు 

మొక్క_కు6 దగినంత పరిమాణముగలిగి విస్తారముగ వేరుపో సీయుంం డును, 
తగుదుంపలు తల్లినుంపల కంటియున్నను త్వరలోనే స్వతంత్ర, 
జీవనము నారంభఖిం చును, అల్లి పల్క్లలు మొదటునుండియు నెడల్పుగ 
నుండు ఆకసలను పెట్టి మెల్ల (గ నెదుగును, ౨-ర అడుగు లెదుగుటకు 



రేగ ఆరంటి 

3_.'6 నెలలకు యంగా పట్టును, వినిదుం పలు మొక్క_కు6 దగినంత 

"పెద్దవిగ నుండవు. వేళ్లును స్వల్చ్బ్పముగ నుండును. ఇవి తల్లీ దుంపపె 

చిక్కు_వగ నాధారపడి పెగుయసను. విడందిసి నాంటివిపుకు త్వరలో 
నాంటుకొని బలము నెరదుగవు. చాల ఆలస స్య యుగ గాల వేయును. 

కావున నాటుటకు నూడపిల్కు లశే యొంచుకొనవలెను. శకీతకాలములో 

౧౫ ౨ నలలవయసుపిణ్క_లన్కూ ఎండదకాలమున (తొలకరిలో) ౨-3 

చ, చేశములకు( గొనిపోయి 

నాటుటకు 3 - ౮ ఇలలవయసుపిల్క లను ge పిల్కు._లకును వాని 

 చనెలలనయస పిల్కు_లను నా(టవ లను, దూర కు 

దుంపలకును గెబ్బ దగలకుండం చీసి సాధ్యమయినంతే వెం నె నాయి 

గోసిబీసనినచోో 

మరల త్వరలో క్రొత్త వీరు పోయును. పిల్క లతీలలనుగూడ ౧౩ - ౨ 

అడుగులయొత్తున నజకివేయవలెను. కొన్నిచోట్ల పిల్కలను దీసి 

దుంపలను ౨ -రో వారములవజుకును ఆరనిచ్చి పిమట నాటు ఆచారము 

గలదు. ఆటిగుంసలనుండి కొ తబోడు బయలు బేటీ 
లు లాలి 

యుండుటచె ఇల వేయు టాలస్స మగసను, 

నెను, నా6టకముంగను పా(తళీళ ను మొదలంట 
నో ౧౧ 

పెరుగ వలసి 

నాటుటకు ముందు గోతులలో నరువు వేయ సగత్యేము 

లేదు, కాని డేశవాళీప ద్ధతిలో నిట్లు వేయు ఆచారము చాలచోట్లం 

గలదు. బాగుగ నారినగోతులలో బాగుగ నెండీ పెనుంటితో పిల్క_ 

లను నా టవ లెను. నాటినపిమట వానిచుట్టును మంటిని బిగియ( 

ద్రొకి”- నీరు పోయవలెను, ఈలేమ ఆరిన'చెనుక మరల నొకసారి 

విషయం ద్రొక్కుట మంచిది. పిముట కాలస్టితిని బట్టి నీరు పోయుచు 

రావలెను. మొక్క బతికిన విమటు బదుల దీసి నీరు కట్టవచ్చును ? 

లేక తోంట నంతటిని మళ్లు గట్టికాని కట్టకకాని ; తడుపవచ్చును. 

కావున నిందువలన పదు నెక్కుువయి మొక్కలకు హాని గలుగ 

అండం జాడవలెను. మొక్క_ లెదుగు చుండగా నో (టలలో కలుపు 

పెలటుల కుండ గొప్పు త్కీన్వి నడ్డి గాదములను లాగిచేయవ లెను 1 లేక 

ఆంత రక్ళషి నేయవ లెను. 

తొలకరిలో నాటు కం నో వెంక సాలు బ్ర బ దుక 

గనే యొకసారి యెరువు (మొక్క ౧-కి 3-౧ పౌను Pee ప్రుపిండి 

గాని వేరుసెనగపిండి గాని చానికి సమానమగు సత్తువ చేయు బు వె 

నియా సల్ఫేటు మొడలగు వేటు ఎరువును గాని) మొక్క_ చుట్టును 

ఇ 9 ఆ స మూరశళి(డుదూరమువటబకునువేసీ గొప్పు తే కన్ని (పృతిరెండువరుసలమధ్యను 

కాల్వలను ద్రృవ్వి | పెడల3పెి పోయవలెను, మణి రో-౬ 

వారము లయినవిమట మరల మొక ్ క._కు ౧ - ౦ పౌనులపిండిచొప్పున 

మరల. సపెడల పె "లెక్క చూచి సంతటను వల్లీ “పారలతో శ్ర తోమి 

కాల్వలను కొంచెము లోేంయ చేసియా ఉంటిని “పెడల ౫ పె. pT MED 

వర్షాకాలము ముగిసినపిమట 6 గాని యాలో ఫుగ తగినంత వర్ష ము లేని 

_ యడలలాని, పో దృవ్విన కాల్వలలో నీతు కట్టుకురావలెను, 

బాగుగ “పెంచినతోంటలు డిసెంబరు జనవరి నెలలలో గెలలు చేసీ నూర్చీ 

వం నే న్ నబ _జేయవలసీనమ జీయొకపని, 

నీత కాలమున నొ6టుకం పెనీతో-టలలో మొక్కలను నాటు 

కొనువజకును _పెని చెప్పినట్టు పోంతనీటివల నను, పిమశ నీరు కట్టియా, 

"పెంచుచు మధ్య నాంతగక్ళషి చేయుచు తొలక రెవెజికును -పెంచుచు 

రావలెను, సాధ్యమయినంత తక్కు వనీ టి నే కట్టి పెంచవ లెను, 

తో "లకరించచినపిముట తగినంలేవర్ష ము గురిసీన నెనుక గాని నీరు కట్టి 

స్మి తోయను పారలతో Wiss గొట్ట, పని చెప్పినట్లు రెండుసార్లు 

న న ఒక కుసారి వేసి సరుసలమధ్యను కాల్వలను వీసి 

యామంటిని పెడల ఇ క్ బోయవలెను. బాగుగ 'పెంచినతో(టలు జూల 

సెం బరుాలలలో “గెలలు వేసి, అక్టో బరు డిసెంబరు నెలలలో 

బెంచినతో(టలలో మరల తొలక 

రించువటికును 7౫లలు కా న చమృుచు నేయుండును, 

పంటకు వచ్చును. అ కృద్ధగం 

మధ్యమ పద్ధతిలో న్ను దేశవాళీపద్గతిలోను తోంటలోనిపదునును 

దుక్కి_వలనశే సాధ్య మయినంతే వణకు న వేసవిలోమ్మాత్ర, 
మప్పుడప్పుడు తడుఫుచురావలెను. తొలకరిలో నొకసారీయు, య 

కాలమున నొకసారియు పశువులయొరు వుమ్యు బూడిదనుమా ర్ చే జేయ 

వలెను. ఈతో(టలలో సామాన్యముగ సంవత్సరముపొడుగపేను గెలలు 

వచ్చుచుండును. తొలకరించిన ఈ 3 నెలలవజకుమా త్రము గెలలు 

తక్కు_వగ నుండును. 

కార్చీతో (టలకు పిల్కు_లను వదలందలంచుచోో తొలకరిలో 

నాటిన కం పెనీతోంటలలో మరల తొలకరిం చినపిమట బయలు దేటు 

బలమెనపిల్క_ నోకొ,_కదానిని వదలవలెను. శీతకాలమున "నాటు 
తో(టలో డిసెంబరు జనవరి నెలలో నొకొ)_కపిల్కు_ను వదలవ లెను, 

మభధ్యమపద్ధతిలో తొలకరిలో నొక పిల్స్కు_య్సు, సెసైంబరు నెలలో 

నెకపిల్క_య్సు జనవరిలో నోొకపిల్క యు వదలవలెను. దేశవాళీ 
తోటలలో నిట్లు రెండేసి పిల్క_లను వదలవలెను. 

అర(టితోయలలోని యొంశుచొరుగును వర్షాకాలమున. గోసి 

వేయవలెను, ఎండకాలమున నట్లు యుండనీయవలెను ఇది బొంద 

లకు ఉడుకు తగులకుండ కాపాడును. *గెలలను నజకి జేయున పుడు 

సామాన్య పుచెట్టును గజమెత్తున నబికుట యాచారము, ఇట్లు నణికి 

వేసినభెాగములను చిన్నచిన్న తునుకలుగ నజకి ఆరంటితోటలలో 

నాకాల్వలలో నే యుంచి తొలకరిలో పెడలమాంద పటిచి మర్తల 

కాల్వలను లోంశుచేసి పపెని మంటిని బోయవ లెను. కాల్వలను త తృవ్వని 

మధ్యమ జేశవాళీపద్ధతులలా* నీచెత్తను కప్పుటకు మధ్య నక్క_డక్క_డ 
నొకకాల్వను (లే త్రవ్వి అందువై ఏ కప్పవలెను. తీలలు నటికగా మిగులు 

బొందలను వానిదుంపలన్కు తొ లకరి మొదలు ఎండలు ముదురువజు 

కును. నెప్పటిక ప్పుడు తృవ్వివేసీ ఆగోతులలో నెరువును మంటిని బోసి, 

కప్పవ లెను. ఎండకాలమున వీని నక యుంచినయెడల నవి కొంత 
షిల్కు_ లకు లేమ నొసంగి కాపాడును, 

పడిపోమండ బోట్లు 

వజకు దాని 

పెట్టుట 'అరంటితోంటలలో6. 
సామాన్యముగ ' శెండువదుళ్ళను కొంత 

"గెలలు 



అర ంటి 

యెత్తున శ్రాటితోం గట్టి వానిని చెట్టున శెదురుగ బోటు పెట్టుట 
ప కాని wa నీబోటుననుండి చెట్టు తప్పించుకొని 
పడిపోవును ; లేక బోటుపె పెటినచోట విజిిపోవును, ఇంగకం పె, 
కొంచెము లావుపాటివెదురును గాని యే దేనికొయ్యను గాని, ల 
"కదురుగ నేటనాలుగ చేలలో ౧౨, ౧౫ అంగుళములలో(తుగ నాంటి 
దానిపెఫాగమునకు గెలయొక్క_ కాండను అది క్రిందికి వంగినచోటబ 
క్రొచబ్బెరనార తా, తా,టిత్రో గట్టగ కట్టుట మంచిదె. 

అరటితో (టలకు వేయందగినయెరు వులనుగూర్చి యని స్వల్ప 

ముగ వ్రాయంబడెను, సుమారు ౨౦౦౦ పౌనులబరువుగల అర (టి 
గలల నిచ్చు కర్చూరచక్కారశేశలీతో,ట యొక మొకరమునుండి 
౧౮౭ పౌనుల న త్రిజనినిి ౬౦ పానుల స్ఫురత్సం చామ్ల జనిదమున్యు 
౬౯౦ పటా న దిసీకొను నని లెక్క వేయంబటెను. పొటాషు 
"హెచ్చుగ తీసికా నంబడినను ఈదేశయున చాలెేలలలో నది తగినంత 

గలదు. కాని మరలమరల నొకశేచోట తోటలను వేయుచేో నిది 
చాలక పోవచ్చును. సామాన్యముగ చేలలో లోటుపడునది నత త్రుజిని 
కావుననే పెకి కంపెనీఅరంటితోటలకు వేయ6దగిన యు ఆ 

తై లపీస్టములుకు, ) ఎమోనియాస ల్ఫేటునుమూ త్ర, తము పేర్కానంబటెను. 

సామాన్యముగ వీనిని వాడిన చాలును, అవసర మగుకో వీనితోపాటు 

మంటిని గాని బూడిదను గాని కూడ వాడవచ్చును. చేశవాళీ తో టల 
కను మధ్యమపద్ధతి తో లకును సామాన్యముగ పకువులయెరును, 
వండుమన్ను నీలిరొట్ల పందిపెంట మానవప్రరీవమయు మొదలగు నూలఫు ' 

శురువులను లూడిదతో గాని పొటిమంటితో గాని bys వాడుట 

మంచిగి, 

అర6టితోంటలకు 6 బట్టు చీడలు తక్కువ, చిన్న మొక్కల 

కొకప్పుడు ఒకవిధమగు పచ్చఫురుగులు ( Prodenia Leturay పట్టు 

చుండును. ఇవి మొదట సమాహములుగ నుండి తరువాత అంతటను 

వ్యాపించు వీనిని ముందుగ గ రించి ఇవి పట్టిన ఆకులథాగములను 
గోతిలో చెపి క ప్పుటవలన వీని బాధ తొలలసను, ఒకొ._కప్పు 

త జన గొంగలి పురుగు ( Pericollia Rieini) కూడ పట్టును, 

వానినిగూడ నిస్టై నాశనము చేయదగును. దుంపల కొక విధము 

డాలువుపురుసపట్టుట కొన్ని చోట్లం పుడు. తోటక ఫులిబొందలు 

లేకుండ ఎప్పటికప్పుడు తీసివేయుచుండుచో నీబాధ అంతగా ముండదు. 

అర (టి చెట్లకు కొన్ని తెగుళ్లు విశేపషువోని చేయునవి గలవు. 

కాన్సి యీ దేశమున నవికూడ నరుదు. ఒకొ_కప్పు డొకనూక్షుజీవి 

( Bacterium వలన 6 గలుగు తెగులుచే మొవ్వు పూ పహ 

నిలిచిపోయి బొెందలో పలిభాగమున షష ఇది అమృతపాణీ 

తోటలలో విస్తారముగం గనిపించును. తెసలు పట్టినవెట్లను నజకి 

వేసీ, దుంపతోంహాడ తీసివేసి యెండుచొరుగ కప్పి కాల్చీవేయాచో 

నిది వ్యాపిం పదు. 

ముగ “అమృతపాణీప 'ండ్లలో ) ఎజ్జినికుదప లేర్ళడును hale 
| ౫0 

ఫూరిగ పెకి రాక, 

ఒకొ్కకప్పుడు పండ్ల లే పలి భాగమున (ముఖ్య 

వణా3 

గట్టిగ మండి తిన ననర్హ మగును, ఇది యొక శిలిం ధృయువలనC 

Pe ఈ తెగులు విసారయుగ పట్టినఫుడు బోర్దోమ్మళ శ ణము 
గెలలె పె పిచి కారీచేయుట మంచిది. 

గెలలు స్తూర్పిగ ముదిరి ఒకటికెండుకాయలు పండినవెనుక 

నబికి పండవేసినచో నందలిపండు రుచిమంతముగ నుండును, కాని 

యింతవజకు ముదురనిచ్చినగెల లెనమతి కావు. కావున నస్టితికి 
వచ్చుటకు ౧౦-౧౫ దినములు ముందుగ సే గెలలను నబకోదురు, 

కొంద జింకను లేతగలలను నటికి పంఫుదురు, అవి గమ్యస్థా నము 
చేరనచోట పండుటకు6గాను వానికి పాగా పెట్టు టగలదు* కొన్ని చోట్ల 

చోఠుగు చుట్టి చేలలో పాతుటయు( స తినుటకు మంచిపండ్లు 

గావలె నన్న బాగుగ ముదిరీనగ్గాలలను చొరుగు చుట్టి చ్చే లాడందీసి 
పండ్లు బాగుగ మెత్త బడువజకు ను2చి తినవలెను, ఖ్. బాగుగ 

మె త్రండి ననిమట తినుప ండ్లు సులభముగ జీర్ల ర్ల మగును ఆకోగ్యకరము. 

ఒకసామాన్యపు అరంటిపండు (3 జొన్సులు sae ౧ చెన్ను 

బియ్యపు అన్న మునకు 'సమానమగ ఆహారము, ఇందు బి. సీ విటమినులు 

క్రొలందెపరిమితిగ గలవు. దెనమునకు రెండుజీ “నుల బియ్యపు త వుడును, 

పావు సేరుపాలనుండి తయారుచేసిన మజ్జిగ లేక పెరుగును ౧౨ అరటి 

పండ్లును నూజుపౌనుల తూనికగల మనిషికి సమగృమగు ఆహారము. 

అర(టికాయలు గాక అర(టి ఛావులున్కు దూటయుకూడ కూర 
పచ్చడి డి వడయములు మొదలగువాని కసప మోగించును. అర౭కియాకులు 
భోజనమున కు _ర్రమము. | 

అరంటిశెలలనుు ఎగుమతికి తగినట్లు కట్టుటవలనను, వానికి గాలి 
తసల్లుటకు విలగువాగనులు సంపాదించుటవలనను అవసరమగు చలవ 

వాగనులను సంపాదించుకువలనను, అవి యరుదగుపంజాబు ప్రాంత ములకు 

పంపంగలుగుచో చాల లాభకరముగ నుండును, 

ఆరంటి శెట్టునకు సంబంధించిన పరీ (శ్రమలలో అరంటివీండిపరి 
స్ట శామయు నల! (శ్రమయు అజ అరంటిపండ్ల నుగగాడ. 

ఎండలెట్రినచో నిల్వ se వీలు గలదు. అర(టికాయలను పలు 

చనిబిళ్ళ్న లుగం గోసి, యొండంబెట్టి జల్లించి పిండి చేయవచ్చును, ఈ 
పిండి పిల్లలకు మంచియాహోర మందురు. బిళ్లలను తజుగుటకు ఇనుప 
క్ర త్తులనుమా త్ర, ముపయోగింప6ం।సూడదు. వాయడిగ నున్న వెదురు బద్దలను 

గాని యితరలోహపుకత్తులనుగాని యుపయోగింపవచ్చును. అరటి 

పండ్లకు తొక్కలను దీసి దుము శేంగనిచోట్ల వెదురు పేళ్ల దాగరలలో 
నెండంబెట్టిన ౫% ౬ దినములలో నీ రీగిరిపోయి కాగితములలో గాని. 

డబ్బాలలో. గాని నిల్వ చేయాన్టితికి వచ్చును, ఇక్లుండించిన యర.టి 

పండు పండిన అం జీర పుపండుపరిమళము గలిగియుండును. రో 2! 

మాసములు నిల్వయాండును, అర టిడిప ప్పలను వాడి లేని యొక'విభమ/స 

మడతక' త్రిపీటె క. త్రికిని పీయుకును మధ్య నుంచి నొక్కి లాగుటచే 
నందలి నార యితర భౌగమయలనుండి విడిపోవును. దీనిని కడిగి ఆరం 

బెట్టిన, నిగనిగలాడునార తయారగును. దీనిని స పృ త్యేకముగయ గాని, 
నూళితోలోలిఫి కాని. బట్టలుగ చేయవచ్చును, నార  దీయుటకు 



వె౯ణా'ళీ 

లక్ గవ్వలతో నొక ప ప్ర, ల్యేకరకము సాగుచేయ6బడుచున్న ది, 

ల న తీరిక యెనపుడు తమకు వలయుచారను 

రై తులు త్రీసీ సీకొనవచ్చును. కాని కూలి పెట్టి నార తీయించిన గిట్టదు 

ష్య యము ఎ ౧-క 

(పశువులజతకు ౮ అ, 

(మగవానికి రో అ. పద్ధతి 

ఆండుదానికి ౨ అ, కూలీ చొ.) 

his Cp రు. ౨౦౦ 
(తొలకరి చక్కు_రశేళీ. + 

కర్పూర చశ్కెెరశేళీ 

(శీతకట్లు పదతి ) 
ర నో 

మొక్క_తో(ట రుం రారా౦ 

చోడుతోంట రు. ౧౨౦ 

కర్పూర -చక్కె_ర శేళీ 
3 సంవత్సరములకు | పర 

కశవాళీపదతి (అమృత పాణీ రు. రోXం 

౬ సంవత్సర ములు ) 

ఓ 

అరడకుంట __ చిత్తూరుజిల్లా పుంగనూరు తాలూకా 

యందలి జమికదారీగ్రానుము. జనసంఖ్య ౭౬౯ (౧౯౩౧). 

అర ౬3 తి అ డ్ ర్ చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూరుతాలూ కొ 

లోని జమా౯ చారీగ్రామము, జనసంఖ్య ౧౭౩౧ (౧౯౩౧). 

అర తల ___ చిత్తూరుజిల్లా చితూరుతాలూకా యందు 

చేరిన అనూ Hanoy ౬౫ (౧౯౩౧). 

అరదల __, విశాఖపట్టణమజిల్లా పాలక్రాండతాలూ కాకు 

చెందిన ఈనాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౬౫౧ (౧౯౩౧. 

అర్ని, (గూ౧౭ - ౧౮౮౨) ౫ జానాస్ అరని ( Janos 

Arany ) అనునాళ(డు హంగోరీదేశమందలి కవి. అచ్చట ఆధునిక 

కవులలో నీతండు మిక్కిలీ లోక ప్రి, పీ యుడు, _ఇతనికావ్యములు 

దేశాభిమా నప్రూరితములు, ౧రోరరా ళ్ జరగినవిప్త వమునందు చేర్చడిన 

జాతీయ, పృభుత్వమునం దీత6 డొకయధికారిగ నుండెను. ఆ ప్రభుత్వ 

మునకు పరాభవము కలిగినపిదప ౧౮౫౮ వజకు నతండు కడు బీద 

వాండుగ నుంచెను. తరువాత నీతనికి విద్యా పీఠములో మపహోపా 

ధ్యాయునిపనులు ఈయంబ డెను, 

అరస టి పాస మధ్యా స్థ్ర హస ములలోని చాందాజిల్లా నూల 

తహసీలులో క తాలూకా. జ ౮౧ శ్రామము లున్నవి. ఈ 

తాలూకా యంతయు విస్తారముగ నడవులతో నిండి యుండును, 

అందుచే నిందు చాల గ్రామములు అడవులను తెగనజికి కట్టినవే యె 

_ యున్నవి, ఇందు నదులుగూడ నెక్కు_వగనే కలవు, వానిలో ెన్తంగా 

= నది ముఖ్య మైనది, దీని యొడ్డుననే యీ తాలూకాకు ముఖ్య పట్టణమగు 

అరడికుంట-అరబ్బిపాషా 

ఆయాపద్ధతులలో వ్యవసాయమున కసవ్యయమున్సు దెసబడి 
యగుగెలల'స యు వాని క్రి స ప సంఖ్య వానివిలువ యు ఈ కింద సంగ్కహముగ 

చాయ బడును, 

దిగుబడి యగు. 

గెలల సంఖ్య వాని విలువ వరా 

౯౦౦ రు రం 7ల.౧-కి ౮. అణాలు చొప్పున 

exo రు 3౫౦ — నట 

౧౩౯౨౦ రు. ౯౬౦ 9 

ర్కో3౨౦ రు. ౧౧౦౮౦ ల ౧-కి ర, అణాలు చొప్పున 

(గో. జో 

ఘాగేట్. అను గ్రామ మున్నది, ఈంయూారిలో చెజికు విస్తారముగం 
బండింతురు. ఈతాలూకా వై ళాల్యము రరం చ, మెళ్లు, 

అరబ నన్ — చూడు(డ్కు అశేబియా, 

అరబ్బీ పాషా (౧౮౪౦ - ౧౯౧౧) ఈజిఫ్రుదేశము ne 

నందు ౧౮౮౨-వ సంవత్సరమున. తిరుగణబాటు చేసినవారి నాయ 
కండు. ఈతడు మొదట కూలివాండు. తరువాత ౧౨ సంవత్సరములు 

ఒక బీద సీపొయాగ మై న్యములో ను౦టేను,. ఇంగ్లీ షుచారును ఆంచి 

వారును ఈజిప్టు దేశపు ప పృభుత్వములో జోక్యము కలగంచులొనంాడ 

దని యీతనియభి ప్రాయ మెనందున నతడు వారికి వ్యతిరేకముగ 

జాత్రీయపశ్నమును దేశమునందు నిర్మించెను ఆపకుమునకో లొంగి 

౧౮౮౧ లో అప్పు చున్న మం తు gee తమపనులను మాను 

కొనవలసినవా ౨6. ౧౫౮౨ లో ల నూత నమం,తి మండలము 

నందు యుబ్దస సంబంధమైన మంతి యగును, తమ చేతి సాంవత్సరి 

కాదాయవ్యయముల'లెక్క_లను ఇంగ్నీ షువారు గాని? _్రాంచివారు గాని 

తనిఖీ" చేయ నవసరము లే దని వాదించి వానిని హక జాపుట 

మా నెను. అందుచే నింగ్ల ండుతో యుదము సంభవించి ౧౮౮౨-వ 

సంవత్సర ము జూారలె ౧౧౩ ౧౬ వేదులలో ఇంగ్లీ షునొవికధళమువారు 

ఈజిప్టు రా జధానియైన అలెగాండ డృియామో6ద ఫీరంగిగుండ్లవర్ద మును 

పరినిరి. ౧౩-వ శాపం బరుదీనమన జెల్ ఎల్ ౪ బెర్ ప 

అరబ్బిపాపా పూర్తిగ నోడింపంబ 'జెను. ఆతని౬ బట్టుకొని సఏీంహళము 

నకు బంపిరి. ఆతని వెళ (గొట్టినతరువాత నే ఈజి ప్రుేశమపై నింగీ ము, 

వారితనిఖ చక్క_ంగ6 సదిెను. ఈళనిని ౧౯౦౦-వ శంభత్ళక య 

విడిచి "పెట్టిరి. : 



_ శరాంజూచిరి. 

అర బ్బీసము ద్రము-అరవ పళ్లె 

అరవ్బీసముడ్రము — దీనినీ మన దేశస్థులు పశ్చిమ 

సముద్ర మందురు, ఇది హీందూదేశముయొక్క_ పశ్చిమతీరము నంటి 
యున్నది. ఇది హూంచూమహాసాగరములోని యొకభాగము. ఇది 
అర బస్థా నమునకు తూర్చునను దక్నీణమునను వ్యాపించియుండును. 

ఈది పరిషియా దేశమునకు పశ్చిమమునను 

మున గలయును, ఎజ్జసము.ద్రృముళ్ అరబస్తానమునకు పశ్చిమమున 
బాబుల్ మేండబ్ కాలో క లయును, అచ్చటశే ఏడెన్ పట్ట 

జాము గలదు, 

అరజబునా లెము __ వికాఖస ట్రణముజిల్లా అనకాపల్లి 
తాలూకొలోని జమొకొచారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౮౯6 (౧౯౩౧): 

అర బేలా ___ ఇది అదియా"బేకాదేశములోని ఒక పురా 
తన నగరము, అసురీయనులకు (6 బూరషము ననుండియు నిది రూబ్ 

నదియొద్గునC గల ప, దేశములకు రా జధానిగ నుం డెను, శ్రీ పూ, 

3 3౧-వ సంవత్సరమున సికందరుషా అరయసు నోడించిన దిచటచే 

యని కొన్నిగ్క్యంధములు చె చెప చున్న వి. 

(UU 
౧౨౩౨ ౬-వ సంవత్సరమున మొగలులును, 

తృరము న _తెమూరును దీనిని దోచుళకొనిరి, 

సంఖ్య యించుమించుగ ౬ఒఇం౦౦లు, 
(GC 

అరనుడక్ ___ చిత్తూరుజిల్లా వాయల్ పొడు తొలూకా 

లోని గ్రామము. ఇందలి జనసంఖ్య 3౮౬ (౧౯౩౧). 

అరయనలు — ౧. వీరు పంజాబులో నివసించు నొక 

తెగ రాజపు త్త లు. సుమారు నాలుగుశతాబ్దులకు మునుపు మహామ్లు 

దీయులు వీరి ఫూర్వులను రాజ్య భష్తాల న్ నర్చిరి. 

తోంటమాలీబజేపుములతో 6 దప్పీించుకొని వోయిరి, 

అప్పుడు విక్ర 

వీరికి రాయనులు అను పేరు వచ్చినది, ప ప,స్తుతీమున విరు ఘఘ్టర్ , 

ఛశ్నుర్, సిర్ఫాా తోహనాలలో చెక్కు వగ నున్నారు. తరువాత 

సన్న గిలినప్పుడు విరు మరల బెకి. నొకసారి నుహమదీయులక క్తి 

కాని కజవులు. మున్నగువానివలన విర్లి యత్నము 

శేనియు( గొనసాగలేదు. ఆకాలమున వీ రక్కు_డక్క_డ తిరుగుచుం 

జడివారు. పంజాబులోని సత్షైజ్నదీప్రా పాంతములలో నున్న అరయను 

అతోం దమ 'కెట్టిసం బంధమును లేదని. వ రందురు. 

సేజ్ నుహమనీయులే పీరు పోలీయుంనురు, 

౨, పంజాబులోని మహనమ్మదీయులలో. 

శోక తెగవారు. మొదట వీరు కంభో (Kambho ) శకం జెందిన | 

బారు een ఫీరీ కంతగ అ తోయమాలీలుగ 

ఆర బనమునకు 

తూర్పున నున్న పారసీక జలసంధితో అర బస్టానమునకు తూర్పుభాగ 

పృస్తుతయన నిది మోసల్ 

నగరముననుండి చాగ్చాదునకుం బోవుదారిలో నున్నది, (క్రీ, ఈ 

శ్రీః శ, ౧౩౯౩-వ సంవ 

స్తుతీమున దీని జన 

నాంయనుండియు. 

వీరు వ్యవసాయము చేసికొనుచు జీవించుచున్నారు. ఆ సమయమున 

ad 

వణ 

2, పంజాబులో నివసించు నొక తెగ 

ప్రజలు, ఈ తెగకు మరల నెన్నియో యుపళాతఖులు కలవు. వానిలో 

ముఖ్యమయినవి మక్, చందార్ మొడలయినకు. వీరిలో పెండ్లికి పదు 

నాఖురాపాయ లైన ఖర్చునకు సరిపోవునంటు = 

ర అమృత సరము జిల్లాలో నివసించు 

నొక తెగ ప్రజలు. పీరిలో విద్య మిక్కిలి త క్క్కు_వయ(యట, నూట 

కొక (డనను చదువువచ్చినవాం డుండండయలయట, 

అరరు — ప్రయాగ ప్రాంతమందు అ కట్ణ అనుసంస్థాన 

మునకు జమికొదారు. ఢిల్లీలో మహమదుపాహా (క్రై, శే. ౧౭౧౯) 
రాజ్యము చేయునప్పుడు ఆతండు బలహీనుం డని యొంచి అరరు తన 
జిల్లాకు అధికారియైన నిసారుఖానుని జంపి (క్కి. శే. ౧౭౩౧ లో) 
స్వతంత్రు. డాయొను, అతనిని శిక్షీంచులుకర ఢిల్లీనుండి చంప 

బడనవానికుమారుండేన అజముల్లాఖాన్ పంప ౬బడోను,. కాని అరరు 

అతనికిని జిక్కు_నందున కొన్నిదినముల కతండు చెడలిపోయెను. అంత 

నరరు మరల నొక రాజ పృతినిధిని( జంపేను. అందుమోయద ఇద్ 

సుబేదారయిన సాదత్ఖాను ఈతనితో ఆదంందముచేసి యీాతనిని 
జంపి యీతనితల చక్కవర్థికిం బంపెను (క్రీ. 

అరలి గనూరు _ ళ్లారజిల్లా సిరిగప్పతాలూకాలోని 
గ్రామము, ఇందలీ జనసంఖ్య ౯౦౫ (౧౯౫౩౧. 

ఫ్ర, ౧౭౩౨౫౧, 

అరలిబండ — బల్లొ"రిజిల్లా ఆదోని తాలూకాలోని ఈనాం 

గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౭౯౧ (౧౯౩౧). 

అరవ ___ తెలుంగసచేళమున సీరజకుడిపోయిన తమిళ ఇడ 
యనులక్కు 'వెల్లాలులకుపేరు వీరినే “తెలుంగు ఇక్శమున అర నగొల లని, 

అరవ వెలమలని యందురు, 

వాలీ 

అరవక్ త్తూరు __ చిత్తూరుజిల్లా కాళసహా సీతాలూకా 
లోని జమిక దారీ గ్రామము. ఇచటిజనసంఖ్య ౬౨౧ (౧౯౩౧) 

“ఎతరవళఘాట్ ' --- నీలగిరిజిలూ  కూనూరుతాలూకా 
యందలి ఉబ్బుత లె (గామముయొక్క_ ివాఈరు, ఇది కూనూరునకు 

మూండు మైళ్ల దూరము లో నున్నది. ఇండియా తోని ఎసిన్యమున కంతకు 

“కార డెట్ అనుదాని నిచ్చుటకు ఇక్కడిలాశ య యందు ఒక గొప్ప 
ఫ్యాక్టరీ కట్రయబడినది. ఇది సమిపమం దున్న ఇెల్లింగ్ డన్ సైన్య శిబిర 
మునకు జేర్చయిడినది. కార్. కేరీనదీపాత మువల్ల 6 గలిగిన విద్యు 

సే క్ వల ల ఫ్యాక్టరీ మరలు నడప (బడును, he: "సమీపమున సారా 

బట్టే గలదు, ఉదక మండలమునకు. బోవుర సా -ఈకార్ డెట్ ఫ్యాక్టరీ 
ప్రక్కగం బోవును,. 

అరవపళ్లై ప గుంటూరుజిల్లా శప శైెళాలూకాలోని 

ప్రానుము, జనస సంఖ్య ౧౨౬౮ (కాలు, 



వగా 

ml 
అ కప లె ల్ రవనాం౦ ఢ సై చిత్తూరుజిల్లా చంద్రగిరి 

తాలూకాకు చెందిన జమికాదారీగ్రామము. ఇందలి జనసంఖ్య ౭౦ 

మాత్రమే (౧౯౩ ౧. 

అరమవాసిస ర్జు డ్ = చిత్తూరుజిల్లా తికు త్తనితాలూకా 

లోని జమోకాదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౧౨ (౧౯౩౧). 

అరవిందులు ___ గంగానదీమతల్లి చే పునీత మెనవంగ దేశ 
మున ౧౮౭౨-వ సంవత్సర మాగస్తుమాసము ౧౫-వ తేదీని. వరు జనన 
వెంందిరి.చిన్న నాడే స _స్తమవర్ష ప్రాయమున విద్యా ఫ్యా సమునిమిత్త మిం 

గాండున శ్రేయ యచ్చట పదుసాస్ట్రసం వత్సరము లుండిరి, ఇంగ్లీషు, 

శ్రైంచ్చి జర్మని, గ్రీకు లాటిక్కా ఇటాలియాది పాళ్చా త్త భామల 

యందు పాండెత్య pty యాధునిక ప్రాచిన వాళ్ళా త్త్ స్ట 

త్ర త్త పశాస్ర్రుయలను, మత సాంఘిక రాజకీయ సొరధ్యతాడి స్థల 

విశేషములను, చారిత్ర, సం పృదాయములను ఆమాల్మాగ్కముగ (గ గప్ 

విరి, విద్యార్థీ దశలో చే “మిల్హక్ * కవివరునివెనుక AM ain 

గాంచియుండశే దని కళ Meee rae gE సన్నుతుల 

నంది కీర్తిగాం చరి. 

తీ అరవిందయోగి 

శ ఆరవిందులు ఐ, సి, యస్, పరీక్షుయం దు త్రీళ్ణ లయ్యను 

విధి పేరణమున గుబ్హ పుసారిపరీకుకు హాజరు కాని కొరణమున నుద్యో 

గానర్హులుగా6 బరీగణింపంబడిరి, ఆసమయమునం గింగాండులో నున్న 

బరోణామహో రాజును దర్శిం+వి వారిరాజ్యమున నుదో్యోగ ము సంపా 

దెంచుకొని ౧౮౯౩ లో తమ యిరువదియొకటవ 'సంవత్సేరమున మాతృ 

దేశమునకు వచ్చి చేరిరి, సృథమమున మహారాజులుం గారి యాంతరంగిక 

కార్యదర్శిగాను, కర గ్రాహి (రివిన్యూ)శాఖోద్యోగి గాను, కళా శాలలో 

నధ్యాపకులుగాను తుదకు కళాళాలోపాధ్యతులుగాను బనిచేసి మహా 

శం ల్ విధ్యార్థి Cela కీసో త ఈములకు, రాజులుంగార్మిప్క సంపాదక్లీ యవ్యాసములకుC గాక మటొొక 

అరవవాండ్లప లె అరవిందులు 

పౌరుల పే మాదరణ ములకును బాత్రు లయిరి, ఇచ్చట నున్న పాతం 

సంవత్సర ముల కాలములోనే సంస్కృతే ము, బంగాలీ గసజరాతీ, 

మరాటీ, హీందీ మున్నగు డేశభావుల నభ్య సిం చి శ్ర లె 'స సతి పురా 

జేతిహోసాదులను నాన్నాగ (గ్రంథ రా జములను సర్వతో ముఖమూ? బగించి 
పరిశోధించి చేదాంకవిజ్ఞానపాగంగతు లయిరి, 

శ) అరవిందులు రాజకీయరంగమున. గృీడిం దినకాల మళ్యేల్బ 

మయ్యును ఆ ఉద్యోగమందున్నందున పరోక్షముగా నాలుగుసంవత్సేర 

ప చృత్యకుముగా నాలుగుసంవత్స్రముల్యూ ౧౯౦౨ 

౧౯౧౦ వజికు _ ఆధ్యా తి కముగ"ే మహ 'న్నత సిద్ధి గాంచి ప్రపంచ 

మింతవజుకును కనివిని యెజుంగని యోగీశ్వరు లమయ్యున, రె జసలోక 

మాలని త వృజాతీయవాదిగామా తృ మె కొంత గుర్తించి యింతేదనుక 

పూజించుచున్నది. వంగ దేశవిభజనానంతరము స్వదేశో ద్యమరుంరూ 

నూరుతేము తీ వృముగా వీచుచున్న కాలములో ౧౯౦౬-వ సం వత్సేరయున 

పాళ్చాత్త్యు లెణింగిన పశుబలముతో (గాక వల మాఛ్యాతి కన క్రి త్రో 

భారతమాత. చాస్యబంఛనముల6 చెంచివై చి స్వాతంత్ర, త్ర చ్రిసిద్ధి నంద 

వలయిునను దృథస ంకల్పముతో మనః తు కరీరముల సర్వము 'సర్పించి 

దేళారాధనచేసి తరింపవలయునను నతో, బరో డాకళాళాలలోని 

ఉన్నతోద్యోగమును త్యశించి కలకత్తా (పృజేశించి నూతనముగా నట 
మ జాతీయకళాళాలలో. ప్రధా చాచార్య పదవిని స్వీకరించి 

యువకుల కిహపరసాధనముగా విద్యాబోధను జేయందొడంగరి. కాని 

పాళ్చాత్త ్ర సభ్య తామోహమునం దగుల్కొబని జాతీయవిద్యాస్వరూ 

పమే యబజుంగని మితేవాదు లాసంసను పరిపాలించువా రె నందున 

ల క్యు నుందును విధానమందును ఛేదభావ మేర్చడి ఫీఘ శ్రుకాలములో "నే 

తమ యాచార్య పదవికి స్వ ్లీచెప్పికళా శాలాసంబం నును బరిత్య ౨౦చిరీ, 

ములు, ఆవల మొదలు 

౧౯౦౬ ౧౯౦౭ సంవత్సరములలో (శ్రీ అరవిందులు తేమ ధర్మ 

పత్నికి వ్రా, వాపిన సుప్రసిద్ధ లేఖలను బఠించినవారికి ఆకాలమున భారత 

డె%ియ తస. సితికి వి రనుభపవిందిన హృదయపరివేద దన, కేవల మాత్రే న్థ శ్ర 

తోడే SEI చెదురొ._ని విజయము స విస 

విశ్వాసము సర్వము మాత కర్చింపవలయునను వీరి త్యాగధీక్ష 
స్పష్టము కాగలదు. 

మాతృపూ పాపీధోన మిట్టి దని చేశీయుల క ర్తవ్య మిదమిల్షమని 

నూత సోద్యమమును, అ ఆధ్యాతి, కోద్భష్టితో సవ 
6 ముగా వ్రచోక మొునర్పుటకు వందేమాతరం” అను దినపత్రికను 

గొందటు మిత్రుల వ్రోళ్ళావాసాహాయ్యములతో సై సాపించి తత్స త్రి త్రి కా 

సంపాదకవర్షవసనం. ట్ర వేశింది దానికి నిజముగా క్ త్ త్రధారుం డయ్యెను, 

ఆప త్రి కాడీవికే కాలమంచుమిం చుగ రెండు'సంవత్సర మశేయెనను దేశము 

నుభ్రాతలూయగించి “నేంటికిని స్థరస్టాయి గానున్న న గా సద్ధర్మ సం 

Pas ర స్వాతం త ర్ట భావముల నుద్బోధించి యపూర్యసంచలిత వాతా 

వరణమును సృష్నించి ప పంచమున న,గ సానము 'వపొంచి, 
_ అలు ఆధి ప 

యుండెను, అంతటి తీ వృతమను స్వాతంత్ర, న్టథోరణి గలదయ్యు నిజ 

పృతి,కనుండి యనువదించి 

పతి 
పల్సికాప్ర, 



అరవిందులు 

ప్రకటించిన వ్యాసమున కై రాజ ద్రోహకరమని దోషారోపణము జర 

గుటయు తుదకు విచారణలో (శ్రీ, అర విందులు దోషి యని బుజువు 

గానందున విడుదల గాంచుటయు గమనించిన వీరి లేఖినీమాహోత న్ద్రము 

స్పస్థముగా(గలదు. 

దెకీయమహాసభలోే నాదర్శవిధానములపట్ల భిన్న భావము లుద 

మిత వాదాతివాదపక్షము లేర్పడి యిరుకకులవారును 
సూరత్ మహాసభా సమయమున ముష్టియుద్ధ మొనర్చి దేశీయమహాసభను 
ధ్వంసమొనర్భ్చుటయు, జాతీయపకునాయకుం-డెన తిలక్ లోక మాన్యునికి 
శ్రీ అరవిందు లంశగా నుండి జాతీయవాదుల మహో సభ కగ్రాసగాధి 

పత్యేము వహించి దేశస్వాతం త్ర వాగ్వీకాగా నమును బాడి జాతీ 

యవాదుల క _రృవ్యము నిర్ణేశించుటయు ప పృభుత్వమువారు మితవాదు 

లను జేరందీసి ల త ల న. చట్ట యుల క్రి (౩దనె త్ర వాస 

ములపాల్చేసీ రాజి దోహా పుగేరముల క్కి కేంద గ శిక్షీంచి 

యున్నందున నల యో ఇ ఇచెలంగి బిభతృస్టితి యేర్పడు 
టయు, నాద్వేపో, దే కోత్పాత సమయమున వంగ దేశమున నాం 

యుల నిద్దజిను బాంబుల. (చే పలుకు గుండ్లు బ, బ మోగించి హత్య గావిం 

పా ౧౯౦రా-వ సంవత్సరము య త ప నువఃకాల 'మైదు 

గంటలపుడు శ్రీ అరవిందులు నిిద్రించుచుండ పరున్నవానినక్షే విప్ప 
కన్యలు మలి బాంబులను తయారుచేసి తద్ద్వారా చి, బి క్రీము 

ప్రభుత్వము నంతరిం పంజేయవలయునను సరసన శ న 

ఘరదోషారోప గాము 5, కింద స సం'కెలలతో బందీకతుని జీ! సికొనిపోవు 

టయు, క నొక సంవత్సేర ము పూర్తిగా కారాగృహ 

మున నుంచుటయు, కృష్ణ జ నృస్టానమగు కారాగృ్యహమునే యోగలత 

యల్గుకొని ఆయన క్నస్థ భగవానుని సామాత్కా.ర సందేశభాగ్యముల 

ననుభవించుటయ, తుదకు దీర్గ నిశిత విచార ణాఫలీత ముగా న్యాయ 

మూర్తి చే కేవలము నిరపరాధియని విడుదల యగుటయు (గ గృంథస్థమైన 

(లీక వివయము న స 

యించి 

ఆ నిర్బంధ పృ ప యోగ పరంపరలు సవర శిక లు కఠికశాసన 

ములు ను 'బహీరంగముగా రాజమార్షమున( బనిచేయుచున్న 

జాత్రీయోద్యమము జీవచ వమె తోడి చేశారాధకులు కారాగార వా సులె 

దికుు_దోచక వివమసీతి 'మేక్పడినపుడు జాతీయపక్షమునకు తా 

నొక్క_(డీ బహారంగముగా నాయకత్వేము వహింపవలసిన యావళ్య 

కమును గు_ర్జించి * వందేమాతరం పత్రిక నాండె యంతరించినందున 

౧౯౦౯ జూకొమాసములో ఆయన ఆంగ్ల మున కర్మ యోగి యని 

బంగాళీలో “ధర ) యని రెండువారప, త్రి తి కలను స్థాపించి నిర్వహింప 

సాగిరి, అపి, కలూా చెలువడిన అనేక తరాల ములలో 6 భారత్ర 

మేధస్సు * * జాతీయవిద్య ౫, “ కళా ప్రాశస్త్యము ”, 6 కాళిదాసు), 

6 కర రూ? క యాదర్శము ), ఏ, ఈ పరిణాను పరివర్ణ నము క మున్నగు 

నవి కొన్ని Eee వెలువడియున్న వి. ఊ త్తరపరలో తదితర 

ప్రదేశములలో ఆకాలమున బిరొ సంగిన ఉప పన్యాసములుగూడ (గృ ంథ 

ప్రకటిత కనన: ఏకాంత ha aD 

ph (గృహించుటయు తదనుగుణముగ చే . 

నంద దుండి యావల ౧౯ొ౧౦ వి ౨ ,లం పు 

వ్రీ౯౭ 

త్మీవృముగా నొనరించిన యోగానుభవముతో ఆయన ఆధ్యాతిక 
దృష్టితో అనాంటి దేశపరిస్థికుల కనుగుణయుగా జాతీ యవాదమును 
'సమన్వయించి ప్ర, ప,బోధ మొనరించు చుండిరి. కరాలు ల నతసల ని నిషోషి, 

యని బుజువై నను నిరంకుశ ప ప,భుత్వవిధాన మాహాోత త్మ మున మా ఈ 

పీడనము తీవ (వమై ఆయన మనశ్శాంతికి భంగము కలంగంజబొచ్చెను. 
సంవత్సర పల A శ్రీ, అరవిందులు రాజకీ 

యములకు తిలోదక మిచ్చి రమోగి గానో, ; సన్నా్యానిగానో ఏ హింమా 

లయఫు గుహలయందో ఏకాంత ముగా నిరుపది (బావము గా జీవిత శేవా 

మును గడత్రోయు నని యాళిందిన పోలీ స fe కరయోగియై ఆధు 
దినము బహిరంనోప న్యాసము లొసంగుచు పృభుత్వవిధానమును ఖం 
డించుచు పత్రికలలో విమర్శించి మయా తేపించుచు రాజకీ యర ంగమున 

నాయకుడే జాతీ యప క్షుమును బునరుద్ధరించుట హృదయశల్య మె ప్రా పాణ 
గొడ్డయుశా న నుం డను. కాన వేసలవారిపోరు త్రీ వమై యెభ్లు యినను నీ 

కారాగారమున ఇంధించుటకోు విశ్వేప, ప యర్శో ము లారంభ మైనట్లు 

గట్రవదం తులు బయలు దే"అ ఇ. అపు డేయు శ్రరక్నుణయున తనేమి సంభ 

నించునో యని యనుమానించి తన తుదిరాజకీయశాసనముగా “నాదే 
కీయుల కొక బహిరంగ లేఖి యను నప్రూర్వపత్ర, త యును కర యోగిలోే 
(సృకటించిరి. అందలి యాదర్శ విధానము en ఆచరణసాధ్య 

ల ల లైయాన్న వన్న శ) అర విందుల రాజకీయ మారద్భృష్టి విశదము 

గాలలదు. ఈ లేఖశే ప్రకటిత మెనయెంతో కాలమునకు - రాజ ద్రోహ 
మొనర్చి నకం రనునిం దారోప ణమున కవకాశ ముండునట్టు_ 

కర మయోగిము.ద్రాపకని వె దోపారోపణ మొనరించి బంధించిరీ, 
(కిం ది కోర్టులో లిన్నీ ౩ తురడైనను ఆన్న న్యాయ రాసన నం దేరాజ 

దోహమును లేదని యాతని వదలివేసిరి, ఇట్లు ఒకటీ రెండు మూండు 

పర్యాయములు రాజ దోవోది త్రీ వ వృదోషారోపణములకు గుజేయైనను 
శ్రీ, అర విందులు నికోషలని నిర్థారణ మగుట ఈశ్వరవిలాసముగాక 

మ అమి తు. 

శ్రీ అరవిందుల యోగసాధనము నానాటికి తీవ వమ త దేకా 
గృతేను ఏ కాంత వాసయును. గాంశీంచు చుం ణెను, తంత్ర్తుఖుండై 

చేకియులు తనజాతీయత త్త మును యథామోపమున గృహించు శక్తి 

సమయము లింకను రాలేదనియు తుద కీ రాజకీ మోద్యమమునకిర తొను, 
నాయకుడుగా నిర్లీ తముకా లేదనియు నిశ్చయిం వెను. విధు స్వ, ప యత్న 

మున యోగాభ్యా సము నార ంభించుటకు ముందే చిన్న తనమున నుండియే 
(పృధానమైన తమ జీ వితసుట్టములందు WE tn ఈళ్వ 

(మవ _ర్రిందటయు6 

గాననగును, ై ంక్లాండుకోనన్న itn గుజ్జపు 
స్వారిపరీక్షకు హోజరుగాక ఏఐ, సీ. ఎన్. పదవిని త్రోసి సిపుచ్చిరి, 
బరోడాలోని యున్నతోద్యోగమున త్య బే ౦చిరి; కళ తదా 

దేళానుసారముగానే వంగదేశమును విడనాడి యేకాంతవాసమున కను 
కూలముగా మొదట నొకటి ఇంథుమా సములు శ్రంచివారి చంద దృనగరు 

శ్రుంచియి ండి 



వెణా౮ 

యాకు ముఖ్యపట్టణ మగు పుదుచ్చేరి పృవేశించి నేంటికిని. అచ్చటనే 

నివసించుచున్నారు. పౌరంభమున దెళకాలపరిస్టికు లనుకూలీంప6గాసే 

వంగ దేశమునకు తిరిగివచ్చి యాధ్యాతి కద్భసి చో రాజక్రీయరంగమున 6 
టె, వేళించు నుద్దేశ్య ముండినను యోగసాధన మభివ లబ్ధి యగుకొలందియు 
మహా _త్సీమమెన యాధ్యాత్మిక పరికకామ పరమార్ల ము వారికి గోచర మె 
తమ 'సర్వశ కల నిటునటు వెచ్చింపక యేకాగ్యముచేసి యుం చుటరే 

యావశ్యక మని (గృహించి రాజక్రీయసం బంధమును సంపూర్ణముగా 
త్యణిం చెను, అందువలననే బేశీయు లన్నిపర్యాయములో దేకీయమహాో 

సభాధ్యమునిగా వరించి, యాహ్వానించినను అరవిందు లంగీకరింపశై రి, 

పుదుచ్చేరి చేరినతరువాత నాలుగుసం వత్సరము లేకాంత 
ముగా త దేకధ్యానముతో యోగసాధన మొనరించి తమకు సాకూ 
"తార మైన దివ్యానుభవములను జిజ్జాసు లోకమునకు వెల్లడించుట 

కొకానొక _ ఫృంచిదేశీయుని ప్రోత్సాహ సాహాయ్యములవలన 
నా ఆగ సుగూసమున “ఆర్య” యను త శ్ వక్షునవిమయక మాస 

భతి (త్రికను ఆంగ్ల మున చుకటింప నారంఫించిరి, 
6 ఆ 
Seg శ గీ తా భాస్య ము స. 

భాగవత జీవనము *౨ 

6 వేదరహ'స్యము ) 

6 ఈన శేన కఠ  ముందడకా ద్యుపనిపహ ద్యా ట్రజఖొ్ఫ్రనములు స్టే 

* సైందవసభ్య తాసనుర్ధనము), 6 మానవె వై క్యాదర్శము”, క భావి 

కవిత్వము’ మున్నగు విరివ్యా సయులున్మా విదేశములోను బరో 

ఉజాలోను,. పుదుచ్చేరి చేరిన (పృథమసంవత్సేరములోను విరు రచించిన 

పద్యరత్నములు ద్య కనా ఈ యార్యప తికలో చృకటితము 

లైనవి. ఇందు కొన్ని ప వ్ర లేక గ ంథరూాపమునను వెలువడియున్న వి. 
ws నా యీ క్వ రా చేళి మునంగాంయోలు నిరంత రాయయుగా నాణున్నర 

సంవత్సరములు సాగనిచ్చి ౧౯౨౧ లో నీప పతికనుగూడ చే నూచ 

నయు6 జేయకయ్ే అకస్తాత్తుగా నిలిపి యో గానుభవములం దే నిమగ్న 
లయిరీ, శ్రీ) తన. రచన కేవలము wake యో జనా 

సామర్థ్యముతో ను చర్చించి తర్కించి ప్రాశోలాడి పృయత్న మున 
వ్రాసినది గాక వేదకాలపు న న టి దృహ్హయై అంతఃస్టిత 

చేరణమున వలీ విరి? సీనవా జయము. ఆర్య) ప పతి,కాపాఠకులకు 5 

ns ము సాన అనక బుసి, త విమర్శ నాధు 

రీణు€ డనిమా త, మేకాక సర్వతో మఖపాండితీ వి భానియని, సర్వజ్ఞ 
డని న “అహాన్యా క క పేమ - మృత్యువు ”, ఓ ఇాన్రీ 

చ్రుభువు ) మున్నగు రసాత్తక కావ్య ముల నిర్మించిన కవిగా, వేదములకు 

గ్ తాదిమహా గం థధములకును వ్యాఖ్యాన మొనర్చిన భా 'హ్యూచార్యులు గా, 

కజిక స్పు ఆర్చర్ మున్నగువారి గ్రైన్ లు సాకల్యము-గా విమ 

ర్మించిన వమర్శకులుగా విద్యావిశారదులు గా నిట్లు వేర్వేజుగా వారి 

సృతిథావి శేహములను నూకు ముగా”నేని వర్లించుటకలవి గాదు, -యనంత ప 

శ్రీ), అరవిందులు మర 

కళా వి శేహముల 

మొనరించి వా _ యన్యోన్య సంబంధమును = సరమార్థృమును 

“ వెల్లడ డించి అన్నాను. సు ప్ర నిద్దపాశ్చాత్త్య కవి శేఖరుల కావ్యముల 

థి —é 

రాజకీయ, సాం మీక సారస్వతాది 

నన్నింటిని ఆధ్యా త్మీకదృష్టితో సమన్వయ. 

అరవిందులు 

5 ఆ 
నన్నింటిని ఆమాలాగ్యముగ విమర్శించి అంత ర్తుఖదృష్టితో కావ్య 

స్కేపం చమున వారివారి యథాస్థాన మీది యని సోదాహర ణముగ నిర్ల 

యించిన కవి బృహ యని వారు రచించిన * భావికవిత్వము *ను ఇటీ 

వలసే దిలీపకుమార రాయక్ళత 6 అనామి? గృంథములో ప్రకటిత 

మైన వారి లేఖలను బఠించినవారికి స్పష్టముకాంగలదు. సచ్చిదానంద 

ద్యోతకములగు నాధ్యాత్ని కభావములతో అప్రార్వ్యమెన క్రొంగ్ఫొత్త 

శయ్యాపాకములతో వి శేపో శ్లేజిత భావార్షముల నీను నూతన పదజాల 

ముతో అతీత విజ్ఞానవిభూమణముతో నాంగ్గ ఇ" పెక న్యను సర్వ 

నో భాలంకృతం గావించి భాపాపృ్కపంచమునం దృగృపీఠము నెక్కి_౦ 

చిరి. ఆతానుభవము లేక కేవలము హేౌతువాదమునక్కు తేర్క_మునకును 

పృత్యకు భాతికశాస్ర్రఫరి శో ధనా పరీకులకును 

హ్రాముఖ్య మొసంగుటయే కాక యాద్యంతేము లీవియే యను 

పాళశ్చాత్త లోక మునకు DEE IP వేద 

కాలపుసిద్దాంతములన్ను పరమధర్య ములను, సత్యములను సే కూ తుకముగ. 

స ప్రమాణము? శ్వా స్రీ ముగ she జిల్ల డించి . ప్రాచీ 

శృతీ చీసభ్య సంకలనము గావించి ప్రపంచకల్యాణ 'మొనర్చుటయే 

భగవానుని 'సంకల్పనూ యనునట్లు శ్రీ, అరవిందుల నిరుపమాగాంగ్గ 

రచనా వె భవము స్ఫురింప( జేయుచున్న ది. 

అనాదిగా భారతవర్ష మున నభ్య_స్ప సము లె లైయున్న నానావిధము 

లయిన ప. తాం తి త్రిక సాధనములను శ్రీ, అరవిందులు 

సిద్దాంతవూర్వక ము గాసకాక ఆచర యు. ఈ గ్రహించి 

యవి యేవిధమున నెంతేవటి కాత్తో పలబ్దికి సాహాయ్య కారులో నిర్ణ నిర యిం 

చిరి. సర్వ్యయోగసంకలన మిం దుండుటచే విరియోగమును బూర్హర యోగ 

మందురు, వీరి పూర్షయోగమునక్రును బూర్యమోగములక్రును "భేద 

మెంత యో కలదు. ష్ష్ నిస్సారము, అజ్ఞానజన్యము, 

దుఃఖభూయిస్థ్టామ్యు మాయ యని దానిని త్యజించినంగాని ము కికాంత 

లభ్యము కాదని పూర్యయోగులు విశ్వసించి సజ్టాంకే మొనర్చిరి. శ్రీ 

అరవిందు లన్ననో అట్లు పరిత్యజించి పాటిపోవుటవలను వ్యక్తులుగా. 

పరలో కానందము ' ననుభవించి కొందటు కడళేరినన్సు భూలోకము 

మటింత పతితావస్థకు వచ్చిన దనియ్కు ప్రస్తుత మజ్జ నావృత మై 

యున్న. హాటే అత స్వర్ణ రాజ్యముగా నుసోతీత మైన యొక 

విజ్ఞానశ శ్రీచే పరివ_ర్హనము నందించనగు ననియు? జాటుచున్నారు, 

వేదకాలబుషులలో 6 గాందలు ప ప్ర, కేక యముగా నా విజ్ఞానమున కారో. 

హీంచిశేకాని మనః ప్రాణ క పూర్ణ దివ్యప రివ క ర్రనమున'ె దివ్య 

జ్ఞాన దివ్యమై తన్ఫమురో వీ మూలజేపాయులోని " కవరోనాణ "మొన 

క్పుటకుం బ (బృాయత్న మేనియు. జీసినట్లు లేదు, మోందుమిక్కి లీ ఈ పార్థివ 

దేహము నింకను భరించియుండియే వేదమందలి విజ్ఞూనసం జ్ఞ యగు 

నూర్యని నూర్యమండలాంతర్వర్తు లె యుద్ర్దమించుట అసాధ్యమని యే 

నూచించు నుపనివద్వొక్యములుగూడం we పర మేశ్వరుని లీలా 

విలాసము  మనఃపరికణామముతోో నంతేము కాలేదనియు. “సర్వ 

భు పరిత్యజ్య, నూ మేక, ం శర ణం వ్రజ) అను rege 



యందు ప్ర, 

_ అరవిందులు 

3 

[2 

ON 

ంప్ట రొఫీప్పతో యోగసాధన  మొనర్వుటవలన "పర మేశ్వరాను 
హవా ప్రియు,. తుదకు సాధన సాధ్యము సాధకుడు సర్వము పర 

నరుడా పరివ ర్హనమంది, సచ్చిదానంద తి, తికమున కత్యంత 

మోప్య సంబంధముగల యాపరమవిజ్ఞాన సిర్దియ( గలుగు ననియు, 

లం. ఆవిజ్ఞానము భౌతికలోకమున కవ 
రోహణమె తన్తూలమున'నే ప్రపంచమున దివ్యజీవనము సాధ్యమె 
సత్యలోక సేర్చడు ననియు శ్రీ అరవిందు లనుభవపూర్వక ముగా 

చెల ల డించుచున్నారు, చేయెల పూర్వము భగీరథుండు మహాతప మొన 

రించి గంగావతేరణమును సాధించి పితృ దేవతలను పునితులనొనర్సి భరత 

మాతను కామభేనువుగా6 చేసినట్లు నేడు శ్రి అరవిందులు భూలోక 

మును మానవక్రోటిని భాగవతమయముగా 'దేవమయ ముగా నొనర్చ వక 
ల్పీం చియు న్నారు. 

శ్రీ అరవిందుల యుపచేశము _ కంటి ౯% 
పడు జగద్రూపముల కావల నాత్మ మైక న్యముల సత్యము ఏకము 
నిత్యమునగు సర్వభూతాత్మ కలదను ఆర్యావర్తపు ఫూర్వబుషుల 

సిద్దాంతముననుండియేం శ) అరవిందుల యుపచేశీము ఛొరంభ మగు 

చున్నది. ఆ యద్వితీ య బృహమునందు, ఆచిక్స పతాపమునందు సర్వ 

భూతములును కూడియున్నవి. కాని వైతన్యయయొక్క యొకానొక 

పృథక్ తత్త (మువలన్క మనః ప్రాణశరీరములందున్న తమ నిజాత్త నిజ 

తత్త (ముల గుదంచిన యజ్ఞూనమువలన నవి విళజింపంబడి యున్నవి, 

ఈపృథక్ భావకల్చితమగు నాచ్చాదనమయును తొలణించుటక్కు తేన 

యందు నిఖిలభూత ములయందును గల దైవమును - తేన నిజాత్మను - 

సామోత్క_రింపం జేసిక్రొ నుటకును ఒకానొక యాంఠఃకరణిక రమణను 
వలన న సాధ్య మగుచున్న ది. 

ర. 

ఈ యద్వితీ మై కాత యే ఈచె వై తన్య మే జడమగు భౌతికపచా 

రములందు నివీ_ ప్త్రమైయున్నదని శ్రీ అరవిందులబోధ వచించుచున్న ది, 

క తనయంతట6 దాను విము కి నొందునట్టివిధాన మే పరిణామము. నీది 

జడము గా నున్నట్లు గాన్చించునో దానియందు చైతన్యము పాడచూఫు 

చున్నది. ఒకపరి గోచర మెన ఈవైళన్య మింకను ఉన్నతతర మగు 

నట్లును, తశ్కాాలమందే యంతేకంతెకు. మహత్తర మగు. పరిపూర్ణ 

త్రము పరిణామము నందునట్టున్కు ఆది స్వతః పే పెరిత మగును, ఈవెళ 

న్యవిముక్షి యొక్క ప్ర, పృథమసోపాన మే ప్రా ప్రాణము ; మనస్సు రెండవది? 

కాని పరిణామము మన సస్సుతోడచే ' సంపూర్తి జో కాశేరదు. అడి యొకా 

నొక మహ త్తరస్షితిగా, అధ్యాత్మికమును విజ్ఞానమయము.. నగు నొక 

'చెఠన్యముగా బహీర్లతే. మగుటకు నిరీకీంచుచున్న ది. చైరన్యపురుమని 

నము నందును, అపుడే ప్రా hy కి తన న ఛూరక్యమకు. బె pre 

సాధ్య మపచున్న ది. : : 

గా పప త్రిమార్లమునC బర మేశ్వరుని శరణుచొచ్చి తి, తి కరణకుద్దితో 

ప,బలళ కి-గా విజ్ఞ నాత్మ ల- వికసనము పగిశామమందలి తద 

నంఠరనోపొన మె యుండవలెను, అఫుజే యా. విశ్వప దార్థములందు 

నిక్నీ ప్ప ప్రమెయుండు ఈశ్వరత క్ర ౪ము సంప్రూర్ల్యము 
గా. స్వయీంవిమోచ 

3౯౯ 

వృకు జంతు జన్మములయందు స తిసహీ "లేచ? శేపండలణగ నే 

ప్రకృతి తనపరిణామసోపానముల నధిరోహీం ౦చుచున్నది. మానవుని 

విపయములో నుపాధియండలి సృృతిసహీతే సంకల్ప మూలమున సే 

(పకృతి పరిళామసమర్థ యగుచున్నది. అయినను మానవుని మానసిక 
సంకల్చశ క్తి మాత్రమున నే యిది ఫూర్తి కాజాలదు, ఏలయన, మన 

న్పాకానొక 1 వో6ంగలదు $; తదనంతరము ముందునకు( బోంజూలక 

యందే చ,క్రాకారము గామ్మాత్సమే పరి (ఛృమించుచుండును. దేనివలన 

నున్నతతరత త్త ృముగా మనస్సు మాజవలసియున్నదో యట్ర మార్చును 

చైతన్యపు పరివర్తనమును గావింపవలసి యున్నది. ఈ విధానమును 

బురాతన్శ ఆంతఃకర ణిక శికుణ యోగసాధనముల మూలమున. గనుంగొన 

వలసి యున్నది. పూర్వకాలమున నయ్యది వెలి గా (వ్ర, పంచముననుండి 

సం కేపించుకొనుటవలనను అత్మ లేక పరత త్త్వముయొక్క_ సముచ్చ 

స్ధితిలో నంతరాన వను. శ్రైయత్నింషయడినది. ఏవిజ్ఞాన సత్య 
చైతన్య సంక శం కుం దగిన యుపకరణమె మానవుని యంతర్వుఖ 

మునే కాక సర్వే పు 'వృత్తులయందును దన్ను6 దా నెజు6గనట్లు చేసి 

యింకను మృగ వ్రాయముగా నున్న మానవళ్వమునుండి దివ్యజాతి-గా 

నస నందెంప6గలదో యట్టి వకానమయ సత్య చైతన్యమును 

మనస్స్ఫుయొక్క_ యిజ్ఞానమునకు మిక్కిలి పరిమితీజ్ఞానము నకు ( బత 

మ్నాయముగా సాపించి పరమాత్మను (బృ బ,పంచమునకు పరముగా 

గవలము ముక్రునిగాం జేయుటయే కాక ప్రప పం చస్టితిలో నే విము కిని 

బొందించుట కున్న తతర త తృ్యావతర ణము సాధ్యమని శ్రీ అరవిందులు 

బోధించుచున్నారు. అత్యున్నత మై, ఇంకను నిగూఢ మె యున్న 

విజ్ఞాన త త్త్వవతర ణవ్యాపారములమాలమున పురుషుని సకలకోశము 

క్ మార్చు లేక పరిణామముగావించుటవలన తద్దివ్యత్వసిద్ధి కై రోగ 

ముయొక్క. Miran రణిక శిక్షణము నుపయోగింప వచ్చును. 

అయిన నిది తత్ కణ మేకాని, స్వల్పకాలములో గాని లేక 
యేళ్వ రిక మైన లేక అద్భుత మైన పరివర్తనమువలన6 గాని చేయ వీలు 
లేదు, విజ్ఞానత త్వావతరణము సాధ్యమగుటకు పూర్వము తదెన్వేహుకుం 

డెన్నో సోపానములC గడచిపోవలసియు న్నది. మానవుడు ముఖ్యముగా 

మనః ప్రాణశరీరముల యుపరితలమున౦ దే నివసీంచుచుండును.కాని మహా 

త్రరావకాశసహితమన నంతఃసితాత ఆతనిలో నున్నది, తదుపలబ్ది కై 

అత (డు (ప్రుబుద్ధుండు కావలెను, రక క నాయ ంతే8స్టి తాత్త నండి 

శ్ర తయ పొందుచున్న ది యత్యంతనిరోధిత ప్ప భౌవమునుమూ 

(త, మే, ఆదియేవి శేవ సౌందర్యమునకు సామరస్యమునకు శకి శకిజ్జానములక్ర 

Dios పృయత్న మొనర్చున ట్ల ట్లతనినిమందు నకు ద్రోయుచున్న ది. కొం 

బట్టి యాయంతరాత్త, యందలి వి స్ఫృతుల. బావోట మొనర్వ్పుటయు 

నరత౭స్థిత లే జళ్ళక్తులవలన_ తన బాహ్యృజీవితమును నిర్వహీంచుటయు 

నచ్చటనుండియే. చాహ్యాజీలితేమును గడపుటయు యోగముయొక్ష)_ 

(పృథమవిధానము, .ఇట్టుచేయుటలో మనోమయ ప్రాణమయ అన్నమయ 

భూతముల చాహ్యామి శ్రేయునుగాక wiles ఏనికి పరోక్ష 

మున aot జకానొకచానిని, హో దివ్యపరంజో్యతి 



రంం౦ 

యందలి యొకవిస్సులింగమున్కు తేన నిజాత్త్మను కనుంగొనుచు న్నాండు. 
సాధకు. డాత్త స్థితులడై జీవించుటకును దన ప్రకృతి శేహమును బదిశుద్ధి 

గావించి సత(ోన్సుఖముగా నద్దాని పృచోడనముచేక తన్ని జస్థాన 

ప్రృవేశాఖిముఖము గాం జేయ నభ్యసింపవలెను. తదనంతర మూర్జ్వ్ 

నుఖివికసనమును ఆత్మయొక్క... యున్నతతర తత్త్వ్యావతరణమును 
గలుగయగలవు. కాని యప్పటికిని' అది వెంటే సంఫూర్ల విజ్ఞాన తేజస్సు, 

క క్తి కానేరదు. కారణ ేమనంగా, సాధారణమానువబుద్ధికిని విజ్ఞాన 
సత్య తన్యమునకును మధ్య చెత న్యభూమిక లెన్ని యోకలవు. ఈ 

యాంతరభూమికల నూర్హ్యాభిముఖుము గా బాహోట మొనరించ వాని 

శక్తిని క్రిందికి మనఃప్రాణశరీరములలోనికి తీసికొని రావలసి యున్న ది. 

అటుపిమబే సక్యచై కన్యముయొక్క_ పరిపూర్గ్ణళక్తి ప్రకృతిలో 

బనిచేయంగలదు. కావుననే యీ మాత్మ శికుణ లేక సాధనవిధానము 

దీర్చ ము కష్టమునవై యున్నది. అయిననేమి కడపటి స్వేచ్భావిము 

శ్రోని పరి శూక్లస్థితిన 

నయ్యది, అనంగా నా సాధనప్ర్రయత్న ము మయ్యు నంతే వణుకు 

లాభ మైయున్నది, 

మనస్సు నొకవి శేవవ్యా పి పికి అనంతప రమాత ల భావ పల్లి 

చాహాటమొనర్చుట, విశ్వచె తన్య a నిర్ణమించుటు, 

కోరికలె నిం, దృియో, ద్రేకముల పె నాధిపత్యము లతా మున్న 

గున విన్నియో పూర్వ పద్ధతులకు సంబంధించి యయామార్షమునం దవసర 

మైనవి గలవు; 

ఆసక్స్ ఇచ్చలను జయించుట్క శరీరము వాలి యక్కజలు, అభలు, 

స్వభావలక్షుణములు వీనిని సాషధీనములో నుంచుకొనుట తప్పని 
సరియైయున్నది. ని త్యానిత్యములను గుజించివ మనోవివేచనముద్వారా 

వ . a Ww ఆ ఆ అస జ్ఞైానమార్జ ము, వ్యాద్ధర్మ మైన మ్రేమప్రపత్తుల భక్తిమార్షము, స్వలాభో 

డ్లేకములనుం కి సత్యమునకు ఆహంకారమున కతీత మైన ఒక మహత్తర 

సత్య కై ంకర్య మునకు సంకల్పమును మరలించు కర మారము మున్నగు 
ఆశ" ౧ 

ఫూర్వసం ప సంకలన మిందు6 గలదు, ఏలయన 

ప్రకృతిలో నా మహత్తర లేజళ్ళక్తులు పనిచేయుట సాధ్యమైన 

చాహ్యసన్నా్య్యాసనిస్ట్ర అత్యవసరము గాదు; కాని 

(వ, వాయ సన్టాంతేముల 

పుడు, పురువునిసర్వము దానినందుకొని పరివర్తన మొందునట్లు శిక్షీ. 

తము కావలెను, 

ఈ పో సఠెపీ ్రేరణము క్షిష్టఘట్టములయందు వారిపరికీల 

నము వారి సాన్నిధ్యము  సశ్యావక్యేకము రైెయున్నమవి; ఎందు కనగా 

నవి లేకున్న జయావకాశమునంతను అభ్యంతర పటుచు నొడుటుడుకులు 

చ్రునూదములు లేకుండ నిర్వహించుట అసాధ్య మగుచున్న ది. గురు 

వనంగా నొక యున్న తతర ఆక స్స్తికి మై శన్యమునకు నారోహించిన 

వారు. సాధారణముగా క తత్ పృత్యకు పృకాశముణా తత్. 

శృతి నిధిగా సట, వారు తమయుప'దేశమువలన నంతకంశు 

నెక్కు_వగా తేమృప పృభావాదర్శములవలన మొత్త మే కాక సాను 

భవము నితేరులకు సంక్రమింపంజేయు నట్టి యొక ళ్ళ _క్రీియాలమునను 

_సాయపడుచుందురు, | 

ఎక్కు_వ సౌధ్యముగా నొనర్పుచున్నది గాన 

అర వేహల్లి- అరసి బిడి 

ఇదియే (శ్ర), అరవిందుల యుప దేశము సాధనవిధానము, ఏదో 

యొక మతము నభివృద్దిచేయుటగాని, లేక ఫురాతీ నమత ములను మిశ్ర 
మొనర్చుట గాని, లేక యేదోయుక నూతనమతమును సాపీంచుటగాని 

వారీ యుద్దేశేముగాదు; ఏలయన నివి యేవియైనను వారిశేం చో ద్దేశయును 

దూర మొనర్పును. వారియోగముయొక్క_ యేకై కలకు 'మంకిశా 
శ్మభివృద్ధియే. దాని ననుసరించు పృతివారును కాలమున సర్వ 

భూతములందు నాయద్వితీయాత్మను. గను6ఫొని మనోమయముకంశు 

మహత్తర మైన చైతన్యమును మానవ ప్రకృతిని మార్చి భాగవతమయ 

మొనర్పు ఆధ్యాతి, కవిజ్ఞు నమయ చైతన్యమును వికసింపంబేయనగును, 

అర వెహాల్ష్ళి __ ౧. (నారాయకొదేవరశేర్ దగ్గరది ) 
బళ్లారి జిల్లా వోన్చేటశౌలూకాయందలి గ్రా గామము. 

(౧౭౩౧). 

జనస సంఖ్య ౬౯౬ 

౨. (రామసాగరం దగ్గరది ) బళ్లారి 

జిల్లా హాన్చేటతాలూకాలోని గ్రా గ్రామము, జనస సంఖ్య ౨౫ (౧౯౩౧). 

ల రస సనపహాలు ___ బల్ల రిజిల్లా హర్చనహశ్నీ 'తశొలూకొ 

లోని (గ్రామము, ఇచటి న. ౯౨౭ (౧౯౩౧). 

అరసబలగ __ విశాఖపట్ట ణముజిల్లా బొబ్బిలి తాలూకా 
యందలి జమోక్ష్ దారీ గ్రామము, ఇచటి జనసం ఖ్య ౧౩౮౬౮ (౧౯౩౧). 

రనన ల్సి శ్రీ కాకులంతాలూకా 

యందలి గ్రామము, ఇది, క్రీకాకుళమున కుత్తరముగా నోకటిన్నర 

మెలుదూరమునం దున్నదె. ఇచ్చట నూర్యభగవానుని దేవాలయము 

కా గంజాంబజిలా 
య 

గలదు. పృతిభోనువార మునందును, విశేవడినములందును ఉత్సవములు 

జరగుచుండును. గంజాంజిలావా రెక్కు_వగన్సు విశాఖపట్టణముజిలా 
౧౧ లు య 

వారు సామాన్యముగను ఈదేవునిదర్శనము నక్రుC బోవుచుందురు. రోగు 

లున్కు కనుచూపు తగ్గినవారును మైక్కుకొని నీరోగు లయి 
మ్రొక్కులు చెలీ రి ంచుచ్చుందురు. త మబిడ్డలకు పలువురు సూర్య నారా 

యణస్వామి పేరు "పెట్టు చుందురు, ఇచటి జనసంఖ్య రరో౬. 

అరసనాడ __ ౧, విశాఖపట్టణముజిల్లా బొబ్బిలి తాలూకా. 

యందలి జమిీకాడారీ గ్రా, మము. జనసంఖ్య ౧౧౮ (౧౯౩౧)... 

౨, విశాఖపట్ట్రముజిల్లా పాలకొండ ళౌాలూ 

కాకు చెందిన తో మము, as ౧౬౩౨౫ (౧౯౩౧), 

అరన్ విడి. — బొంబాయి రాజధాని విజాపూర్. జిల్లా 

హాంసండ్ తాలూకాయందలి యొకపల్లె. .ఇప్పు డిది పాడుపడిన దని 

చెప్పిన చెప్పవ చ్చును. ప్రూర్య మిచ్చట చాళుక్య రాజులరాజధాని 

విక్రమఫుర మనునది యుండెను. ఇది ఆవ వికృమాదిత్యునిచే 
(శ్రీ. క. ౧౦౭౬ - ౧౧౨౬) స్టాపీంపయిడినది. కలచురిరాజులు 

౧౧౫౧లో చాళుక్యులను గెలుచువజకో నీపట్టణము చాళుక్యుల షం 

| రాజధానిన నుండె నని యూాహ్ హింపణబడుచున్న ది, ఇందు శిథిలయు 



అరను _అరాజకత 

4న రెండు జైనమండిరములున్ము రెండు చాళుక్య, కలచురిరాజశాఫన 
ములును గలవు, 

అద 

అరసు — (౧ మెనూరు రాజుల బంధువులలోని తెగ, 

వీరిలో శెండుకాఖలం గలవు. వీరిని రాజబంధువు లనియెదరు. వీరిలో 
క్రొందటు వైన్వవులు కొందలు 3 వులు, 

౨. అజవ దేశమందలి పల్లెజాతిలోను పరయన్ 

బాతిలోను అరసు అనునొకయుపజాతి గల దని మద్రాసు సెన్ 'ససు 

రిపోర్టు (౧౮౯౧) లోయ జెప్పంబడియున్నదది, 

అర'సూరు గుట్టలు 
మహీకాంత ఏ జెకాన్నీయందలి గుట్టలు. ఇవి ఆరావలీపర్వతీమాలిక 

- బొంబాయి రాజధానిలోని 

యొక్క నెర్భతమూల నున్నవి, ఈ పర్వతములలో అంబాభవాని 

మొక్క దేవాలయము కలను. మిక్కిలి ఫురాతనకాలముననుండి యీ 

దేవాలయ ముండినటు తోంచుచున్నది. ఇచ్చటనే సరస్వతీనదెమొక్క_ 
యూుక్స త్తిస్థానము కలదు. అంబాభఛవానిదేవాలయమున కెప్పుడును 

యాత్రికులు వచ్చుదుందురు, ననరాత్రదినములలో నిక్కడ గొప్ప 
యుత్చేపము జరగును. దాంత సంస్థా నాధిశ్వేరు న కీ చె కులదేవత. ఇచ్చట 

పదు నాజవశ తాప్టయందలిశాసనములు కలను, 

అధమ కేరీ __ బక్లారిజిల్లా హర్పనవాళ్ళి తాలూకాలోని 

గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౭క౧ (౧౯౩౧). 

ఆరాండా (క్రీ. ౧౭౧౮-౯౯) రా స్పెయిన్ దేశ, 
| లలో పృముఖు లై లెనవారు ఇటీవలి వాశే, వారిలో "పేర్కొానయినవారు 

౧౭౫౯లో పోలెండుదేశమునకు రాయారిగనం పంబ డెను. ఇటీ 

మందలీ రాజకార్యని ప్రణుడు, సన్లార్ వంశమునందు జని ౦ చెను. 

క్యాస్థలీకి సెనిక నాయకుడుగ చేయబడెను. అసంవళ్ళరమునే 

ముఖ్యనుం త్రి యయ్యెను. ఈత (డు ఫ్రాన్సు రాజ్య క్రా కాంతీ (French 

Revolution ) కారకు లగు త శ్ర ఏవేర్త తలతో సహానుభూతి ౫లవాడు, 

కావున తనమం త్రిత్వ కాలమున తనప్కుజా క్నేమముచే మనస్నునం . 

పెక్కు. దుంచుకొని రాజ్య సే లెను. 

అ క్రునుముల నొా(పివేసెను. మతే భేదమున కె 

మఠగురుశులు చేయుచున్న 

ప్రజలను భాధ పెట్టునట్టి 

ఇనక్వేజివన్ (Inquisition 
) అను మతగురువులయొక్క న్యాయ 

సభల పృభ రగ్పించెను. 'జెళూట్ అనువారలను స్పెయినుననుండి వెడల. 

గాశ్తైను. ప జలయోగ షేమమనకె యీత.డు "పెక్కుకార్య ములు 

చేసెను; దేశమందలి పోలీ సుసైన్యమును, చ్యాయస్థానములను కట్టు. 

చాటులకు లోంబడునట్లు చేసెను. ఇంగ్లాండున కీతండు మొ త్రము 

మింద ప్రతికూలుండుగ నుండెను, ౧౭౭౩ లో. నీతనిని ప్యారిస్ 

పట్టణమునకు రాయ బారిగ (6 బంపీరీ. ౧౭౯౨లో నీతండు మరల 

ముఖ్యమం త్రి త్రి యయ్యెను. ఈతనిని పడవేయవలయు నని మతగురు 

వులు సెక్కు_కుట్రః ల బన్నిరీ.. 

అరా( సబ్డివిజకా y— బంగాళ దేశములోని శవా బాద్ 

జిల్లాయందలి ఒక హాడ్ కీ న్నా సబ్ అ Ne ౯౧కి 

da 

రం౧ 

చదర పుమైళ్లు. జనసంఖ్య OR PO విషపాయా అనునది ముఖ్య 

వ రకొసలము, 
ఆధి 

అరాకానియనులు ___ దకీణ - అమెరికాలోని చిల్లీ 

ర"జ్యమునందు నివసించుచున్న ఒక తెగ ప,జలు, ఈతెగ దతీణ 

అమెరికా ఆదిమనివాసుల తెగలలో నొకటి, కాని అరాకానియనులు 

తమతోడి తెగలవారికన్న నెక్కువ నాగరకతగలవారు; పరాక్రమ 

శాలులు, ౨ శ తాబ్దులకు యంగ "స్పెయిక్ దేశీయులతో ఎడ తెగనివోరా 

టము జరపీ తమ 'స్యాతం శ్ర, ఫ్టమును నిలువంబెట్టుకొనిరి. తుదకు విరు 

౧౮౮౨-వ సంవత్సరమున చిల్లీ పరిపాలనకు లెంగిపోయిరి, 

అరాజకతఠ --- ప్రభుత్వము లుండునంతకాలము నిజ 

మెన ధర్మము గాని న్యాయము గాని ప్రపంచమునందు జెలకొనంజాల 

వనియా గర ర్మసంస్థాపనమునకు (పృభుత్వముల వినాశ మత్యావళ్యక 

మనియు, బ బలాత్క_రించుటయే ప, ప ధానలక్షణముగాగల (ప సృభుత్వాధి 

కారముమూలమున6 గాక ఐచి నీ సంఘములమూలమున సము 

చాయముమో(ద జరగవలసీనపనులు జరగవలయు ననియు చెప్పు రాజ 

కీయసిద్దాంతమునకు 6 అరాజకతా ” సిద్ధాంత మని పీరు. నిర్బంథధము 

నకు మాటు పరిపూర్ణ మగు స్వాళం త, "మును Een దీని 

యుద్దేళ్రము, 

౧. అరాజకుల వాదము 3 ఈ సిద్ధాంతము నకు ఐరోపా 

ఖండము జన భూమి, దీనిని ప స్క తిపాదించినవారు క్రొ ందటు ప్రాచీన 

రముగమందును నుధ్యయాగమందును నుండినవా ర నను ఈనుక ప్ర, వక్త క 

న ల శ్రతాబ్దియం దుండిన గాడ్వికా. (Godwin ) అను 

ఇంగ్లీ హత త్ర (వేది, 'సర్నల్ (Sturner) అను జర రక్ దేళస్థుండును; 

పందొమిదవళశఆబ్టివారగు స్రూదక్ ( Proudhon ), , సోరల్ (Sorel) 

అను ఫ్రుందివారు, బకునిక- (Bakunin ) కోపొట్కి_౯ ( Kro_ 

potkin ) టాల్ స్థాయ్ (Tolstoy ) అను రషపియాచేళీస్థులు. ర 

సిదాంతము ననుఫరిం చినవారిలో గాంధీమహాోత్తు లొక. రని వెప ప్ప 

వచ్చును. ఈకాలమునందు రాజకీయవేత్త లని న కీర గాంచిన రసెల్ 

(Russell ), లాస్కి. (Laski), కోల్ (Cole) మున్నగువారు . 

అరాజక తాసిద్దాంతమందు ఫూ_ర ax నమ్మకము "లేనివా 5 సై నన్కు అందలీ 

ిన.యములలో hl ess సత్య మున్నదని (గృ గ హించి తదను 

గుణముగ ప్రభల్వేవిధానమం దనేకములగు మార్పులను నూచించి 

పదునెనిమిది పందొమ్మిదవ  శశాబ్దులలోని పొశ్చార్తే త్ర బ్టైదేశేము 

లందలి ఆర్లీ కప పరిస్టిగులనుండియే ఈసి షు. బయలక  ఇడలినది. 
థి 

ఐహిక ఫౌఖ్యమున కంతకును అర్థ మకు. శే ఆధారము కాకపోయి 

నను అర్హము లేనియెడల వట్టి సౌఖ్యము లభింప దని చెప్పవచ్చును. 
థి 

శరీరపోప.ణమునకున్యు ఆరోగ్యమునకును, సౌవ్యవమునకును ఆహారము, 

వయ్రుతులు?. ఇండ్లు మొదలగునవి ఆకర్యేకరంలా అవసర మైనంథ 



రోం౦_౦౨ 

వజికుకూడ నిట్టివి లేనివారిని దరి దు లనియు, అవసరమునకు మించి 
ఇట్టివి Wess ధనికు లనియు ant చెప్పుచుందుము, దారిద దు 

బాధ నొందువారలకు స్వేచ్చతో కూడిన జీవన మసాధ్యము, వారి 

కాల మంతయు ఆహారాదుల సం పాదనమునకుమా త్ర, ము వినియోగ 
మగుచుండుటచేత ఉత్కృష్టమగు మానవజీవితమునకు పరమావధి 
యగు నాతవికాసమున ఇట్టయవకాశమును లేకున్న ది, 

దరిద్రులడారి ద ద్ర నయనకు వారు కష్టపడి పనిచేయకుండుట 

కారణము pa ధనికుల ఐళ్వర్య మునకు వారు కపప డి పని 

చేయుట కారణము కాదు. (పతి దేశనుందును ధనికలకం దరి 
ద్రులే ఎక్క వగ స అభాలాదన వారై కుర నుత్స త్తి త్రి 

చేయుటకు మనుష్యునిపరి ౪, మముమా త్రము చాలదు. పరి స మ 
ముతోపాటు భూమియు, మాలధనమును ( (Capital) అవక్యకచలు. 
కాని, ఈరెండుసాధ నములును కస్థపడి పనిచేయందలంచు ప 

ష్య నికి ని లభించుట లేదు. ఇవి యెవరో కొందటు భూస్వాముల 
యొక్కయు, సాహుకార ర్ల యొక్కయు నధీనమం దున్న వి. వీరియను 
మతి లేక పని చెయువాండ్రు విని నుప యోగిం చుట దుస్సాధము. 

భూస్వాములకు అత్యధికములస సిస్తులను; సాహు కార్ల కు అపరిమిత 

ములగు వడ్డిలను ఇచ్చిన(గాని ఇట్టియనుమతి పనివాం ద్ర కం లఫింపదు, 

కష్ట్రప డి పనిచేసి, 

టే చాలభాగము సీస్తుల కి క్రిందన వడ్డీల కి క్రీందను ఖర్చగు చుండు 
టవలన పనిచేయువాండ, పాపమునకు టే వాల స్వల్పముగ 

నున్నది, కర్త క్ష కలును, లక కరులును ఉత్పత్తి తిచేయు అర గ్ల మల్చ మగుట 

బట్టి అటి. ఆయర్థవిభొగమందు అధిక భాగము భూస్వాములకును, 
సాహుకార్ల కును చెందుటంబట్టియే దరిద్రులు దారి ద్య చాధ ననుభ్ 

లసి యున్నారు. భూమియు, ప ssa కొందజణయధీనమం 

దుండక పనిచేయ నిష్ట్రప డువా రందణకును లభ్య మగుచుందు నెడల 

ఉత్ప_త్తియగు ధన మంతయు. పనిచేయువారిశ్తే శెందుచుండును, పని 
చేయక ఆ_స్టీమాలమునచే సుఖముగ జీవించు భూ స్వాములును సాహు 
కార్లును కొంద టుండుటం బట్టి 6 ధనికులు * 6 దరిద్రులు? అను భేదము 

కలుగుచున్నది. ఇట్టి భేదము. లద్భృశ్యము. లగుటకే లు మూల 
ధనముమిో దను వ్యక్త లెవ్వరికి గాని ఆస్తి Fn హక్కు. 

లేకుండుట యీ తగినమార్షము, 

అరాజకళౌవాదులు పెవిధముగ వాదిం చుటకు పాశ్చా త్త్యచేళ 

ములలో కొన్ని టియం దున్న విపరీత పరిసీతులు కారణము. రషియా, 
జర్మనీ ఇంగ్లండు మొదలగు చేశములం దిటీవలివణకును, ఫ్రాకాసు 
చేళమున పందొమ్రిదవశ తౌబ్ది యారంభమువణికోను 6 భూమి ) తు | 
ఎవరో రొొందటు జమోకా దారుల యధీనమం దుం డెను, ఒకొక 

భూస్వామియు చేలకొలందియెకర ములభూమికిని ఆనేక గ గ్యామములకును 
యజమానిగ నుండెను, ఆభూ ములను దున్ను రై తు లతనియనుచరు లె , 

అతడు ఉెట్టుకస యు అన్నిటి ననుభవించుచు పండినపంటలో నధిక 

Mls నతని ిద్చురుండిి.  అట్టిజమికాదారులు కచ్చమన  శేమియో 

గ్రుతిమను 

అధికమగు అర్థమును నా రుత్చ శ్రెవేయాచున్న ను 

“తనది” యని యొకడు చెప్పినను చెప్పుకొనవచ్చును. 

ఆఅరాజక్తత 

యెజు(గక్కో దివ్యభవనములందు పరిచారకులమధ్యను  నివనీంచుచు. 
కాల మంతయు వేంట, గుణ పుస్వారి, ఆటలు మొదలగు వానియందు (6 

గడపుచుండుట సహజము, రాత్రి పగ లనక్క ఎండ గాలి వర్ష ము 
లనక్క కష్టపడి పని చేయునై తులకు కడుపునిండ అన్న ముకూడ 
లఫించుట య సాధ్య ముగ నుం డెను. జమిక దారులను ధిక్కరించిన 

యెడల భూమినుండి వెడలవలసీనది తప్ప మజీయొక మార్గ్లయ వారికి 

లేకుండెను. భూమీ తమది కాకపోవుట చేతను, జమౌకొదారులది 
యగణటచేతను తా మిట్టి స్టితియం దుండవలనివచ్చిన దని కర్ణ కలలో 
కొ”ొందణు (గృహాంచిరి. - ఇెట్టిపరిస్థికుల నాధారము చేశికానియే అరా 

జకళాత త్రీ ఏవే త్త తేలు తమసిద్ధాంతములను. బలపబుచుకోనిరి,. 

భూస్వాములు “భూమి తమది *' అని చెప్పుటలో న్యాయ 
మున్నదా? ఏవస్తువువిషయమున6గాని యొకడు “తనది” అని చెప్పు 
టకు ముఖ్యమగు కారణ ములు రెం డుండవ లెను. అతని టాణధారణ 

మునకును, అరోగ్యము నకును, నిజ మెన సౌఖ్యమునక్రును ఆవస్తువు ఆవ 

కక మె మెొెయుండవ లెను. అట్లు కానిగా(డు “అది? “తనదిి ఎ ట్లగ 

చున్నది ః ర ధనికులతకై నను దర్శద్రులవై నను ఆవళ్యకముగ కావలసీన 

ఆహారాదులు సమముగ నుండును. ధనికుం డగువాని యాలి ఎక్కువ 
కాదు, అతనికి ఎక్కు_వఆహారము కావలసీనదిలేదు. మానము కాపాడు. 
టకు వస్త్రము లధికముగ కావలసియుండవు. ఇట్టి సందర్భములో వేం 

కొల(ది యెకరములభూమి తనది యని చెప్పుకొనుటలో అర్థము గాని; 
ధర్మ ముగాని కనిపించదు. అందుూూోో పండుపంట అతని హేఖ్యమున 

| కంలేవటణి కావళ్యకమో అంతవజ శే అక నిదె; తక్కినదంఠత యు ఆకలీ 

గొన్న వారిదే, లె ననుభవింప లేనట్టి దియు, ఇతరుల యనుభీవమున 

క త్యం తావశ్యక మె మైనట్రిదియు నగు వస్తువు పెని ఒకనికి ఈ స్వామ్యుము | 

(Ownership, యి ) ఉండుటకం పె ధర క విరుట్టనును 

పద్ధతి మ బేయొకటి లేదు, ఇట్టి స్వామ్య ము భూస్వాముల కుండుట 

వలననే రై తులు కస్ట పడినను శడుఫునిండ వారి కన్నము దొరకకున్న ది. 

స్వయంకృషి చేత తాను సంపాదించిన వస్తువును గుణించి 
కాని 

హలా త్ర న చేశ మందలి జమోకొదారు లీభూములనుగుణీంచి ఈవిధముగ 
ప్పుటకు విలు లేకుండెను. సాధారణముగ 6 భూమి? విషయమున 

Mee ప పంచమం దంతట వ _రించుచున్నది. సౌగంధికహరణా 

ర్స్ వెళ్లిన స ఫీమునేసుని వాక్యము లీస గతదర్భ కున నెంత యు క్రియుక్త 

SAI నున్నవి | 

క గిరి నిర్ణ రముల6 బుట్టిన | 

సతోేవరం బిదియు సర్వసామాన్యము గా 

కరుదుగ నొక్క_నియడియేే, 

పరయ గుబేరుండు దీని. బడా సె మొదలన్. 

భూమిని సృష్టించినవారు. జమాకాదారులు కారు $; అడవులను: గా 
సి 0 |. 

పవన తగినట్లు వానిని wes నభారు Mere 



అరాజకత 

కారు. కొంతేముగ దానిని సేద్యము చేయుచున్న నై రె తులసే పే దౌర్దన్య 
ముప మోగించి వేసి బలాతా,._రముగ భూములే పెని వారు 

స్యామ్యమును సంపాదించిరీ, కొందటు రాజుల నా శే చశ్రోయించ్చి యుద్ధ 

ములందు వారికి సాహాయ్యము చేసీయు we ముఖస్తుతి = 

చియు , వారియంతేఃప్రరములందు దాస్యము చేసియు వారివలన జాగీరు 
లను పొందినవారు. ఇదిగాక భూస్వాము లందటును కూడ బాలవబికు 
“ వారసత్వము " చేత తమ భూములను. సంపాదించుచున్నారు. ఇదె 
భూస్వాములవివ యమందుమా త్ర, త మే కాక ధనికు లందజ విషయము 
ననుకూడ చెల్లుచున్నది, ధనికులధన మంతయు స్వార్థ తము కాదు. 

తం డృ తాతలు గడం చినధన మునకు వారసను లగుటచేత వారి కది 

లభిరడుచున్న ది, కావున నట్టిధనమునుగజీంచి “తనది? అని చెప్పు 
కొనుట, విపరీత ము, 

'తొను సంపాదించనట్లిదియు. తన యనుభవమున న కక్కు లేన 

ట్రిదియు నగుభూమి మూలధనము లోనగువానిని *నాది% “తనది. 

అని చెప్పుకొనుట ధర్మ మని మనుష్యు లెంతవజకు తలంచుచుందురో 

అంతవజకును దరిద్రులబాధ తీర౭శాలదు. వారు ధనికులకు దాస్యము 

టాడు... శాస్ర్రపరిజ్ఞానము వృద్ధి గాంచుట చేతను క్రొ కొత్త 

క_త్సీయం త్రనులు లెక్క_ లేనన్ని తయా రగు చుండుటచేతను ఎంతో 
aan కస్టప పడిన6గాని ఉత్ప త్తికానంక దృవ్య మొకాలమున నత్యల్బ 

కాలములో నుత్పత్తియగుచున్నది. యం త్రసావోయ్యము లేని కాల 

మున నలువదిదయీంబదిమంది మనుష్యులు చేయుచుండినపనులను ఇప్పటి 

కాలమునయం,త తృసాహాయ్యముచే నొక్కు_(డు చేయలల్టుచున్నా (డు, 

అర్థ మత్యధికముగ నుత్సేత్తి యగుచున్నది. కాని. కూలివాండ్రు 

జ్ ద ద్క మనుభ వించులు తేప్పినది కాదు. లకుూధికారులు కోటీశ్వర 

1 కాని —_ భికూధికారులుగ నే యున్నారు, 

యం, తృేములను ని ర్తి ంచుటకునుు, నడప్రటకును కావలసిన మూలధనము 

కొొలదెమంది Niele కక దుండుటయీ దీని కంతకును 

కారణము, వా శెట్టినిర్భ ంధములు కలిగించినన్కు వారిచ్చుకూలి యెంత 

తక్కు. వై నన్వు వారు పెట్టుకవ్హము లెంత్ యధిక మైనను వారి 

వళమం దుండు మూలధనసాహాయ్యము, లేక కర్మకరులు పని చేయ 

జాలకుండుటచేత అన్ని కవ్హములకును ఓర్చీ పనివాండ్రు పని చేయు 

చున్నారు.. ఆస్తిగలవారు ఆస్తి లేనివార్శివె జని ెల్సీంచయచుండు అధికార 

మునకు మితి లేదు, 

ఇట్టి 'విపరీతపరిన్లికులు. వ్యాప్త " పుట 

_ మూలబకార ణము, పృభుత్వమునకు దండచాధి కౌర మన్నది. నెన్య 

_మఘుల్ఫు పోలీసువాంద్లు, కోర్టులు, కారాగ్భృహములు. చానియధీనమం 

దున్ని, మణ జ జనసొమా నము భయపడి ' ధనికులయు, 

| భూ స్వాములయూ, సాహుకార్జ యు అధికారముననుండి తాము విము కీ క 

_ శాంచలేకున్నారు. తనయనుభవమున కక్క లేనిచానిని తనది'యని 

చిప్పకొనుట. నీతివిథుద "మెనను తనయధీనమం దుంచుకొని .డాని 

మూలమున నితరులె అధికారము వహీంఫలోలక్ క్రీ మగ్గుమ్యానిక ) 

ప వ్రృళుత సము లే 

అరి 3 

(ప, భుత్వ మమాలమున లభించుచున్నది. ఇట్రిళక్తి 6 చట్టవిరుద్ధము ” 
కాకుండుబయే దీనికి కారణము. పృభుత్వముయొక్క_ ఆజ్ఞకు చట్ట 

మని పేరు, అధికారమం దుండువారియిహైనిషస్ట ములను వ్య_క్తపజుచు 

న్యూత్కములే చట్టములు. వారి శేది మంచి యని తోంచునో దానిని 
వేయించుటయ్యా వారి శేది కీ డని తోయనో దానిని నిషేధించు 
టయు సహజము, *“తోనది% ఈ పరునిదిి ఆనుమాటలకు అరకు 

నిర్ణయిం చుసాధనము. చట్టము. భూమి జమోకాదారులదేకాని రెతు 

లది కా డని చట్టమే శాసించుచున్న ది, భూమి రైతులదిగ నుండ 

వలయు నని శాసించుళేక్తి చట్టమున కున్నది. అట్రచట్ట మిష్పు డము 

లులో లేకుండుటకు కారణము పృభుత్వాధికార మం 

దుండువారల కది యిష్టము లేకుండుటయే,. తం డ్రియొక్క_ఆ స్తీ 
కొడుకులకు చెందవలయా | నని నిర్ణయించునది ప ప్రృభుత్వమువారిచట్ట మె, 

ఆచట్టము మాటీనయెడల వారసత్వపుపద్ధతికూడ మాటును, ఇప్పు డది 
Pi కారణము ,ప (సృభుత్వాధి కారమం దుందువారి కామార్పు 

ఇష్టము లేకుండుటుయే. చట్టములకును న్యాయా న్యాయములకోను 

సంబంధము లేదు, చట్ట్రములు న్యాయ సమత ములుగ నుండవచ్చును ; 

ఉండక పోవచ్చును. ప్రభువులయొక్క_ మనో భావములను వ్యక్త 
పటుచుటమే వాటిలకైణము. ఆమనో భావములు క వ 

లె నయెడల చట్టములు కూడ న్యాయానుకూలములుగ నుండును ; 5 అవి 

న్యాయవి రుద్దములుగ నుండు'నెడల చట్టములుకూడ నట్లే యుండును, 

పృస్తుత కాలమున 

_ మనుష్యుని మనో భావము లతేనియనుభవములన్సు అతనివాంఛ 

లను అనుసరించి యుండును, ఇతరులయనుభవములంబట్టి యు, కోరికల 

బట్టియు ఉత డు నడచుటకు సామాన్య ముగ నిష్ట్రపడండు. ఈసత్యము 

ప ప్రభుత్వాధికారమం దుండువారివివయమునంగూడ చెల్టుచున్నది. 

వారి యనుభవమునుబట్టియా, వారి శేది లాభము కలీగించునో దానిని 

బట్టియు వారు చట్టములను చేయు చుందుకు. " పృజలలోని అన్ని తర 

Bee చెందినవారు ,ప ప్రుభుళ్వాధికారులుగ నుండు నెడల అన్నిరక 

ములయనుభవము ననుసరించిన చట్టములు కాసీంప(బడును. అట్లు-గాక 

ఎవరో కొందజుమా త్ర, మట్రియధికారమం దుంధునపుడును. వజ 

లతోసంబంధము లేనివా రధికారమం దుండున పుడును సంకుచిత 

మగుననుభవము ననుసరించినట్లివియు, స్వల్ప సం ఖ్యాకులక్రు లాభమును 

కలిగించునట్టివియు నగచట్టమ లములులో నికి వచ్చును. : 

వివిధ దేశచరి. త్ర ములను పరికీలించినయెడల , ప ప్రభుత్వాధికారము 

సామా న్యముగ Wabi దున్న. దని స్పష్టమగును. వ్యవ 

సాయ మొక్క_టి యే (పృధానవృత్తిగ నుండినకాలములాో జమోక్షా 

దారులగు భూస్వాములు రాజ్యాధి కారమును వహించి తమ ' కనుకూల 

మగు చట్టముల, ప్రకారము (పృభుత్వమును నడ పుచు౦ండి రని చెప్ప 

వచ్చును, మధ్యయుగమునం దింగ్గ ండ్ఫ్కు శాన్నుం జర్మనీ మొదలగు 

_పాళ్చాత్త త వ్ర దేశముల శాజ్యాంగపద్ధతి ఇట్టిదే, వత సట వ్యాపా 

రమ్ము పర్మిక్క శ మలు వృద్ధియసటచేత భూమికన్న మూలధన మెక్కు._వ 

త్రాశ్యకా వహించేనది. వ్యవసాయముమాలమునంగాక, వ్యాపా 



 కలీగించియు, ప్రాణమునుకూడ త్రీసివేసియు 
యధికారమును నిషవంబెట్టుకొనుచుందురు. ఇంతేకాక, పృభుత్వాధి 

శం 

రముమూలమున ధనము సంపాదించుట శక్క్కుువ యవకాశము కలి 

గను. కాంబట్టి భూస్వాముల యధికారము త్య ఇటీవలికాలమున 
సాహుకాగ ( ౧౭౨1211505 ) అధికారము వి సరించెను. ,ప,సుత 

య ఆబ \ Jo 

కాలమున ఇంగ్గండ్కు అమెరికా మొదలగు దేశయలం దంకటను 

సాహుకాన్లే పృభుత్వాధికారమును వహీంచియున్నా రు, 

పృజ లందటును ఎ ఎన్నుకొను పద్ధతిని ప్ర ప, భుత్వ్యాధి కారుల సర్ప 

టుచుకొనుట యే ప్రధానరషణమకాలల పృజా పృభుత్యవిధాన 

మందుకాడ ఇట్రిఫలిత మే కలుగుచున్నది, పిఠరునకు వ్యక్తు లందటును 

సములై నను క్రొ ందటు ధనికులుగనుు కొొందటు దరి ద్రులుగను నుండుట 

చేతను, వి శేష, ద ద్రవ్యము ఖర్చు పెట్టినంగాని యెన్ని కలలో విజయము 

గాం చుటకు వీలు లేకపోవుట చేతను ఎన్నికలద్యారా అధి కార మునకు 

వచ్చువారు ధనికులుగ నే యున్నారు, ధనికులు, దరిద్రులు అను "భేద 

ముండునంత వజికును 

చును, రాజకీయముగ వ్యక్త కు లందటును సమాను లగుదు జట. మిఖ్య. 

“పెని' చెప్ప (బడిన బహయములనుండి గ్రహింపందగిన 

వ్యక్రపలుచు విధినిపేనములు చట్టములు, (౨) అధికారమం దుండు 

_ వారికి లాభము కలిగించనటై చట్టము లెన్నండును అములులోనికి 

రాంజాలవు. స్వలాభమును కోరుట మానవస్వభావము, తేనుకు లాభము 

క లిగించుచట్టము లన్నియు నితరులకుకూడ లాభము కలిగించు నని 

వారు తలంచుచుందురు. (3) ఆయాకాలములం "దెవరు ధనికులుగ 

నుందురో అట్టివాలే పృభుత్వాధికారమును వహించుచుందురు. అందు 

'చేత చట్టములు ధనికులయెడ పక్షపాతము చూపుచుండును. చట్ట 
ములను _ధిక్కరించినవారిలో దరిద్రులకం కు ధనికులకు శికునుండి 

తప్పించుకొనుట న ముండును, తెలివిగల న్యాయ 

వాదులు నేర్పుగల సామలు, లంచములకు లోంబడు మ 

వారికి వకు లగునట్లు దరిద్రు, లకు వులు కాంజూలరు. 

తమ కుండు ధనముద్వారా దరిద్రులను లాంగందీయుటకు 

శకి౫ల ధనికులకు ప పృథు త్వాధికారము byt సాహాయ్యము చేయు 

చున్నది. దహించుటయందు అగ్ని కి వాయువు సాహాయ్యపడునట్టు 

ధనికులకు సృభువులు సాహాయ్యపడుచుందురు. దీనిమాలమున దరి 

ద్రులదాస్యము మటింత కుర నాకన్న | ఇట్టసాహాయ్య మే 

లేనియెడల దరి దులు ధనికులపెని తిరుగయబకి న్యాయ సమ్మతమ ఏ 

ధర, మును సొాపీ వీక్ సుకరముగ నుండును. కాని (పృభుత్వము 

లిట్టిప నికి ఆటంకము క లసంచునున్న ని, 

దౌర్హ న్యము (Force) మూలాధారము. సైన్యము, పోలీసులు, కారా 

సృభుత్వమునకు ప్కథానచిహ్నములు., శరీగమునకు బాధ 

సృభుత్వమువారు తమ 

గృహములు 

కారము తపి విం చుకొనుటకు వీలగనట్టిది కాదు. ఇష్ట మున్న, లో౭ంజడం 

పు భుత్వాధి కారము తంల సంకృమిం | 

సక్యే | 
ములు రెండుమూండు కలవు : (౧) ప్రభు శ్వాధిహారుల యశభీస్ట్రములను | 

సృభుత్వాధి కారమున కంతకు 

Pa  సొధ్యమయ కాదు. 

అరాజకత 

మనుష్యుడు భూమియందు పుట్టుటకు ఫపూర్వమునను౦డియు పభుత్వ 

మతన్నిపె ఏ నధికారము చెలాయించుచుండును. త లీదం డ్రులకు తాను 

క్రమముగ పుట్టినవా( డౌనా కాడా యని నిర్ణ యించునధి కారము 

కలదు, "ప్రట్టుకతోడనే ఆతం డొక స ప్రభుత్వమా కి, కింద పుట్టు 
చున్నా (డు, ఒక చేశమును వదలీ సనన A ఇల్ల? నను ప వభ 

తము లేనిడేళ్ణయు ప ప్రృపం చమందు జేకపోవుటచేత ప్రభుత్యాధికార. 

ముననుండి తప్పించుకొనుటకు మనుష్యుని కవకాళేము లేకున్న దె. 

ఇందు చేత నే (పృళుత్వాధికారమునకు ద్ "ర్దన్యము నిర్నంము లనునవి 

(పృధానలకు.ణము లని చెప్ప[బడుచున్న వి. 

తల్లి దం డ్యలయధి కార మునకు ప్రేమ మూలము ; గురువుల యధి 

కారమునకు జ్ఞానోపదేళశము మూలను 5 యజమానుని యధికారమున 

కరం డిచ్చుకూలి మూలము ; ఇష్టము లేనియెడల నీ యధి కారము 

లన్నిటనుండి విము క్రి META ఈసంబంధ ములు దర నాలా, 

ప్రభుశ్వాధి కార మిట్టిది కాదు. 

జౌర్దన్యము నిర్బ్భంధము, ధనికుల యందలి పకుపాతే ము లోనగు 

నవి. ప,ధానలక్కణములు గాల ప్రభుత్వము ప్ర ప పంచమం దుంకు 

నం చజికును ధర్మ సంస్థాప పనమ్ము SATE గుస్నాధములు, 

దాస్యవియు_క్తికి పృభుత్వవినాశ మే ముఖ్య సాధనము. 

౨. అరాజకసంఘముయొక్క_ లకుణములు 3 సృభుత్టము 

లంతరించినంత టే సైన్యములు, పోలీసువాం డ్రు, కా రాగ్భృహములు, 

నిర్భంధముగ పన్నులను వనూలుచేయుట లో నగునవి అదృశ్య మగును. 

ప (పతికార్యమును మంచిమౌంద జరగవలసీయుండును. ఇష్టము లేనివానిని 

నిర ఏంధ పెట్టుటకు క్స్ లుండదు, 

అరాజక స సంఘమందు భూమి ఎని గాని, మూలననము 3 షు లి గాని 

ఎవ్వరీకీని స్వామ్య ముండదు, 

భాగస స్టులు కొం:దటు కలసీ సముదాయముగ నీ కాలమున వ్యవ 

పహోరముల ననేకములను జరపుకొనుచుండునట్లు అరాజక సంఘమందు 

వ్యవపోర ములు, వ్యాపారము, వ్యవసాయము లోనగునవి యన్నియు 

ఐచ్చికమయిన యొడంబడికలయాలమున జరగును. పని చేయనివానిని 

బలవంత 'పెట్టువా ఠరుండరుం 

పాఠళాలలు, కళొళాలలు ఉద్యాసవనములు, | గ్రంథాలయ 

ములు చ చిత్రశాలలు మొదలగునవి ఇచే విధముగ ఐిచ్చికస సంఘములద్యారా 

నెలకొల్ప-పడుచుండును. ప చ, స్తుత కాలమున 6 గూడ ధర యా 

రెందటో ఇట్టిఘున కార్యములను చేయుట సాధారణ;ర ముగ నున్నది, 

శరీరపోవుణమయున కత్యావళ్యకము లగు ఆహారపదార్థములు 

ఉచితము లభించును,  కృేమపడుట కిన యు చేని వారీకి త. నివి. 

యూుచితముగ దొరకు చుండుక Fen శతి న్య కిరు . 

| కీని wo 



అరాజకత 

దరిద్రులు ధనికులు అను భేదము తొలగినత ర్వాత చేరమలు 

చేయువా లెవ్వరు నుండరు, అట్టిబుద్ధి ఎవరిశై నను కలిగినను పృజాభి 
ప్రాయముమూలమున నట్ట వారిని మంచిమార్లములోనికి తీప్పుట కవ 

లో ముండును, అట్టిపరిస్టికులలా సర్వమానవసా భ్రా భ్రాతృ ము వృద్ది 

శుతిమనుష్ఫ్యు డును సంపూర్ల స్వాతం త, త్ దము గలహలడ ఆత్మే వికాస 

మునకు పొటుపడును, కలియుగ వై కుం మన మ 

_ ౩. విమర్శ; అరాజకత యనుమాటను విన్నంత మాత్ర, 
మునచే భయపడి కొండబును, కోపో దేేకము గలవారై మటీక్రొంద 

టును చానిత _త్త ఏమును విమర్శిం పక యే దానిని శఖుండొించుచుందురు. 

(సృయోగిం దుటయే 

యని భావించి దానియందు విముఖు లగుచుందురు, బాంబులను చేయు 

కును అరాజక తాసిన్దాంత మ నకును ఎట్టి సంబంధమును లేదు, ఈ 

సిద్ధాంతమును శృుతిపొడించినవారిలో బకునిక తప్ప తీక్కి_నవా రెవ్వ 

రును దౌర్జన్య మును బోధించి యుండలేదు, ప్రృజాసామాన్యమును 

విద్యావంతుల. గావించియు , (పృభుత్వమువారితో సాహాయ్యనిరాక ర 

ణము చేసియు పరిస్థితులను మార్పవలయా నని వా రభిప్రాయపడిరి, 

చుయోగించువా రండు సరాల ఆగారు నమినవా 

రని యనుకొన/హాడదు. కావున తక్కి నసిద్ధాంతములను విమర్శించున మై 

ముజీకొందజు ఆరాజకత యన౭గా ఛాంబులను 

చాంబుల 

ఈ స సిద్ధాంత మునుగాడ నిన్సకు,పాత బుద్ధితో పరీశీలింపవలసియున్న ది. 

(౧) Ce చ కం దండ నాధికార 

మనుటయందు గొప్పసత్య మున్నది, పేమ భకి, అనురాగము, 

గౌరవము మొదలగువానిని ఆధారముగ6 చేసికొని అనేకులు వ్యక్తు 

లె నధికారమును చెల్లించు చుందురు, ప్రభుత్వము యొక్క అధి 

కారమునకు సెన్యయుల్క కారా గృసాములద్యారా దండించుళ క్తి యే 

మూలము. భయముమూలముననే \పృతిి పృభుత్వమువారును 

లొంగ ందీయుచుం దురు. | 

ప జలను 
(UW) 

(౨) ఆన్తిహకహ్క లుండుటవలన కష్టపడి పనిచేయుకూలి 
వాం డు రైతులు, కరకరులు లోనసగస వారు కస్ట్రమునకు తగెనఫలమును 

వొాందకుండుట యు, భూస్వాములు సాహుకార్లు కష్టమునకు మించిన 

ఫలమును పొందుచుండుటయు, సాధారణముగ (పృభుత్వవ్యవహార 

ములలో ధనికుల కుండునంత పలుకుబడి దరిద్రులకు లేకండుటయా, 

(పృభుత్వవిధాన ములు ధనికులయెడ పకుపాతీము గలిియుండుటయు 

_ సత్యము. నిరంకుశ ప ప్రభుత్వము లుండునట్ర వియు, ధనికులకు దరి ద్రు, 

లకు6 గల తారతమ్య మధికముగ నుండునట్లివి యు నగు దేశములలో 

ఈ పక్షపాతము హెచ్చుగ నున్నది, 

0G ఆహారపదార్ధ్థము లుచితముగ లభించునెడల పని చేయుట 
_ కెవ్వండుగూడ నివ్హష డం “డను అనుమానము కలుగవచ్చును. 

వముచేత మనుష్యుండు సోమరి కాదు. ఎట్టిప నియు చేయక కాలము 

నంతయు Sra రరుడుగ న. bw కూలివాం డద 

స్వథా 

రం౫ి 

కడుపునిండ నన్నము దొరకకుండుట చేతను సామాన్యముగ మనలో 
న"నేకఘులు పని యనిన విసువుశొనుచుందుకు, అట్లు గాక న్యాయాను సార 

ముగను, శ క్తి కనుగుణముగను పనిచేయ నవకాశము కలిగినయెడల నంద 

లును ఉత్సాహముతో పని చేయుచుందురు, నిర్బంఛరా హీత్య ముగల 
అరాొజక సంఘమం ది యు తృెాహము మెండుగ నుండ(౫లదు. కావున 

మనుష్యు లండణును సోమరు లనుదు రని భయపడవలసినజరూరు లేదు, 

(రో) వరోపకారయు  చేయుటహడ మనుష్యుని సహజగుణ 
ములలో నొక్క_టిగ నున్నది. ఈగుణము వికసీంచుటకును, వ్యక 

మగటకును తగినయవ కాశములను కల్పిం చినయెడల పరస్పరసహకార 

మిప్పటికం క నెన్నిరెట్లో అధిక మను, కీర్తీ పృతిన్గలకు మను 
ష్యులు వాటుపడునట్లు ధనసంపాదనమునకు (గూడ పాటుపడ(జాలరు. 

ధనికు లే గొప్పవా రనియు, ధనమును బట్రి యే మనుష్యుని గౌరవా 

గొరవములు నిర్దయ మగుచుండవలయు ననియు పృజ లనుకొనునంత 

సజుకును ధనము గడించుటయం దె గొప్పవారు తముకాలమును, శ్గకిని 
వినియోగించుచుందురు. మానవనేవయే గారవేతు వనునఖి పా ప్రాయము 
వ్యాపించినయెడల శక్తి గలవా రందటు నట్టినెవకై క” పస్తు 

తము ధన మున్నంగాని జరగనిపనులలో నచేకనూలు అరాజకసంఫఘుము 

లందు పరోపకారబుద్ధి ద్వార? జరగ6గలవు, 

జగత్ ? అను వాక్య మున కపార్థము చేయరాదు, 

“ భనమూల మిదం 

(౫1) ఈవిహయములంబట్లి అరాజకతయే mada మగు 

నాదర్శ మని బుజువు చేయుబ సాధ్యము కాదు, పెని బేర్కొంనిన 
అంశము లన్నియు సత్యములు కావచ్చును; కాని అ౦లేమాత్రేమున 
వ, ఛుత్వాధి కార మక్క_అయే లే దని చెప్పుటకు వీలు లేదు, ప్రభు 
త్వము మొ తృముతో గూడుకొన్న ది కావచ్చును 3 క్రౌర్యము దానికి 
కం నుండవచ్చును; దండనము డానిసాధనము కావచ్చును, 
కాని వె త్రము దండనము లోనగునవి లేక సాంఘికజీవనము సాధ్య 
ముగునా ల మన మాలోచింపవలెను,. విమర్శిం చి చూచినయెడల 

నట్టిది సాధ్యము కా దనియే చెప్పవలసియుండును. 

(౬) నన ఏకాకి కాండు. ఒంటరిగ జీవనము చేయ 

లేడు. సంఘములో పదిమందితో కలసియుండుట ఆతనిస్వ భావము, 
అ ట్రుండనంగాని అతనియం దిమిడియుండు శ _క్సామర్త్యములు విక 
సించి PE చెంద(జాలవు, అనేక లొక సంసఘుముగ _నేర్చడి యున్న 

ప్పుడు ప ప్రభుత్వ మొక్క_టియున్నంగాని స (క్రమముగ న సన రోం సఖ 

జర గంజాలవు, (ప్రతిమను హ్యునియందును WP స దుర్గుణ 

ములుకూడ కొన్ని యున్న వి, బలముందును,. 

నందును అందటును సమానులు కారు, హీానులను 

వశపజటుచుకొ నంజూతురు; అన్తే, న మున, వారు జూనము లేనివారిని, 

చేర్పుగలవారు చేర్పు లేనివారిని న జు సు అధి 
కారవ్యామోహము. (చృతిమనుష్యునికిని కలదు. వ్యాజము లేకయే 

శోధము అనూయ లోనగు దుర్గుణములు కొందజకు కలుగుచుండును, 
లస్టేవా రీతరులను. జాధించుచుందుకు, మనుష్యులలో య గల భేదము 

చ బుగ్గియందును, నర్చు 

బలముగలవారు బల 



రం౭ 

లన్నియు ధనముమూాలమునమా లే, త చే సంభవిం చునవి కావు. ధనికులు 

దరిద్రులు అను భేద మంతరిం చినపమ్మబంగూ4 ్ సహ జములగు మజికొన్ని 

ఛేదము ఆల పె ప్పుడు నుండయగలవు. అటి ట్టి సందర్భమున పరులను హింసించు 

టకును వశేపటుచుకొనుటకును ఉద్యు క్త కర లగువారిని నిర్బ్భంధించుట 

అత్యావశ్యకము. అట్టి వారిని నిర్బంధింపనియెడ డల నటు" యనునది 

వారికిమా తే, మే టు సము తకి,_నవారు వారికి దాసులు కావలసి 

యుందురు, అందజకును స్వేచ్చ యుండవలయుననిన అందటును కొన్ని 

నిర్బంధముల నంగీకరింప వలెను, అట్ట నిర్బంఫములను విధించునధికార ము 

శ్రే శృభుత్వాధికార మని పేద ఈయధి కారము లేనియెడల సాంఘీక 

జీవనము దుస్సాధ మగును, కావున అరాజకతవమనము కోర 6ఏగినదికాదు,. 

అధికారమం దుండువారు ఎంతటి వేదాంత జ్ఞానము కలవారై నను 

తమయధికారమును స్వలాభముకొజ కై దుర్వినిమోగము చుటు 

సహాజము. అధి కారమం దిట్రిలోప ముండుట చేత చే అరాజకతా వాదులు 

దాని నడుగంట నాశము చేయ సృయత్నించుచుచ్నారు, కాని ఇది 

సరియగుమార్షము కాదు, సంఘుము నిలుకడగ నుండుటకు ప్త్కభుళ్వే 

మత్యావళ్యకము. అట్టి యధి కారము దుర్వినియోగ ము భన ఖు కే 

వలయునుపాయములను కనుగొని, ఆయుపాయముల నాచరణయందు(€ 

చెట్టుటకు మనుష్యుడు _ప్ర్యయత్నము చేయవలెను, మనుష్యుని పృజ్ఞ 

యంతయు నీప్రయలత్నమం దే యున్నది. రాజకీయాభినృద్ది యనిన 

నిదియే, రాజ్యాంగశా స్త్ర పరిశోధన చేయు వా" రిట్రియు పాయములను 

కనుంగెనుటయం జే తమబుది బలము నుపయోగించుచు న్నారు, రాజ్యాంగ 

సం స్కర్త లీమార్షముననే నడచుచుందురు. దీనినిబట్టి అరా జక తో వాదుల 

das లన్నియు నసుకు లని మన పత నాడీ 

పరీకు చేసి రోగముయొక్కు. స్వరూపమును కనుంగొనువై ద్యు నివంటి 

వారే అరాజక తావాదులు, రోగము కుదురుటకు కావలసిన ఓ "వధ మును 

నిర్ణయించుటకు పూర్వము చానిస్వరూప ముదయో తెలిసికొనుట 

యావశ్యక సుగునట్లు సృభు త్వాధికార మును 

ఫూర్వుము ఆయధికారముయొక్క_ స్వరూపమును; దానిలక్షఇములును 

సం స్క_రించుటకు 

"తెలిసికొనుట, ఆవశ్యకము. ఈలకు ఇవిమర్శ్భయం౦దు వా రత్యధిక మగు 

తెలివి “తేటల చూపీరి. కాని లోపములను పోంగొట్టుటకు వారు సూచిం 

చినమార్లము తగినమార్లము కాదు, రోగము కుదుర్వుటకు రోగిని 

దంపుటరో మార్ల మని తలంచువై వైద్యు నివలె వారు. పృవర్తించు 

చున్నారు, జ్ ష్ అకాల కంల లోపము, 

ప్రభుత్వలమణవిమర్శయందు వారు ఛెప్పినమాటలు సత్యము 

లని (గ కింంచినవారు పృభుత్వాధి కారము నిరంకుశేము గాకయు, 

దుర్వీనియోగమ కాకయు నుండుట కుపాయము లెన్నిటినో సూచించి 

యున్నారు, విని కన్నిటికిని ప్రధాననూ శ్ర, మొక్క_టి కలదు. అధి 

కార "మెన్నండును ఒక్కా కళ కళలు శ్రీం దిశరింప6ంగూడదు,. సర్వా 

నోక యం టే సంక్ర, క యెడల దుర్నినిమో ధికారము గ్రాసంస్థ ౦దె స న 0. 

గమున లు తలల ఓ కావున సాధ్య మైనం త వటికో 

పభ త్వాధికారము భిన్న భిన్నములగు సంస్థలకు మెందియుండవ లెను, 

ఆ'రాప ట్రణము- అరారియా 

"ఫెడరల్ విధానములోని సుగుణ మిదియే. స్తానికస్వప పరిపాలనో కేశ 

మిట్టి దే, సుజా సృభుత్వ్టముకి డ నిట్లిలాభముచే సమకూర్చు చున్న ది. 

భూమి మాలధనము మొదలగు అర్ధ్రత్చ _త్తిసాధనముల పెని _పృభుత్వమ. 

వారికే స్వామ్య ముండవలయు నను పద్ధతిమాలమున(గరాడ ప్ర, స్తుత కాల 
పురాజ్యాంగవిధానమందలి లోపములు కొన్ని అంతరింపగలవు. కావున 

we తెవాదమును విడనాడి ప శ్ర, భుత్వాధికారము సద్వినియోగ 

మగుటకు కావలి సినసాధనమాలను కనుగొనుటయే శేయోదాయకము, 

_ (మా. సేం. రం. 

అరాపట్టణము 
యొక్క ముఖ్య పట్టణము, ఇది కల తాకు 3౬ మెళ్ళమొంద. నుండును, 

జనసంఖ్య ఈ౬,౧౭౦. ౧౮౫౭ లోని సిపాయీాల తిరుగంబాటు కాల 

మున కవర్ సింగ్ అనునతండు ౨౦౦౦ల మంది సిపాయయాలతోను, 

రాం౦0౦ల మంది ఇతరజనులతోను ఈ, గ్రామమునకు ౨౭-వ లేది 

జాలయిరోేజున వచ్చి చెజసాలలోని వై దీలను విడుదలవేసి ఖజూ నా 

కొల్ల గొ ప్రక, ఈ గ్రామము ౧౮౬౫ లో మ్యునిసిపొ లిటీగ మార్చ. 

బ డను, 

— బంగాళ దేశమున శహాబాద్ జిల్లా 

అరాఫత్ __ అశేబియా బేశములో మక్కా. నగరమునకు 

౧౨ మెళ్లేదూగమం దున్న యొకపర్వతను. * గుర్తించుకొ న్నకొండ” 

యని అరక కారక ఆదిమదంపతు లగు నాదొము, 

వారు భగవంతునిచే నిషేధింపయబడిన జ్ఞానఫలమును సైతాను & ప్రోత్సా 

హమువలనం దినుటచేతం బవితృతతోపాటు స్వర్దముం గూడ 

గోలభ్యోయి భూమిమిందను బడిరీ. ఈ దంపతులయధోగతికిం గారణ 

భూతులైన సర్బ్ర మయూర్క సైతౌనులు [కృమనుగ ఇస్పెహోను, 

విల్ బెసు లను పృ దేశములందును, హవ్వ అరాఫత్ 

మీదను, ఆదాము. లంకలోని సెరాండబుపర్యతముమో (దను గిరాలిరి, 

(ప్రీ యసటచే నున్న స్థలమును బాయవెజచి యక్క్ళ_డనుండియే 
హవ్వ తనమగనిని పేరుపెట్టి పిలువసాగాను. ఆదాము భార్యను వెదకు 

నిమిత్తము. బయలు దేటి యేక సంవత్సేరములపర్యంతము6 బర్యటన 
మొనరించుచుం. దుద కరాఫత్ పర్వతమును జేరి . నిరంతరముగ6 దన 

నామషముం గొని పిలుచుచున్న హవ్యను జూచి యా మెదగ్గజికు (6 

బోవ ' నిరువురును -బరస్పరము. గుర్తించుకొనిరి ఇందుచేతశే 

యీకొండ కరాఫత్ ' అని పేరు వచ్చినది. దీనిని ్కఅరాఫాహ* 
యనియు6 బిలుచుచుందులరు, 

హవ్వయను 

కాబూల్ ,. 

అరారత్ __ ఆర్తీ నియాదేశములోని ఒక అగ్ని పర్వతము. 

దీనికి కెండు శిఖరము లున్నవి, సా ee పెద్ద అరారత్ అనియు, 

రెండవ దానిని చిన్న అరారత్ అనియు మ. మొదటిదానియెత్తు 

౧౬,౯౧౬ అడుగులు. రెండవదానియెత్తు ౧౨౩౮౪౦ అడుగులు, . (ఇ 

పంక అరారియా (జ్ డివిజకా) __ నీహార్ 
ఇది చేపాళదేశయు మందలి పూర్థి యాజిలాలోని యొక సబ్డివిజకా, 



_అరాలి_అరిజోనా 
నకు ఆని యుండును, వె వ్ర ₹ల్యము ౧౧౭౭ చదరఫ ఫు మెళ్లు, జనసంఖ్య 
౪, ౧౫4౯౮౫, ఇందు ఒ౦౦ల గామములు కలవు. రాణీగంజ్ 
ఠాణా (తాలూకాలో ఫుల్ల రిభూములు విస్తారముగ6 గలవు, ఇచ్చట 
ఎనుముజాతిని విసారముగ6 బెంచెదరు. 

అరాలి. అ విశ్వామి తుని + ఫు త్ను (డు, 
ww 

అరింగ్ __ సంయు క్ వాంతములో మధథురజిల్లా మథుర 
తాలూకాలో నొక గ్రామము. ౧౯-వ శతాబ్దిలో నీ గ్రామము 
నిర ంప(బడినది. ప నొకమట్లికశటశిథిల భాగములు సే చేంటికిని 
wal ౧౮౩౬౮ -వ సంవతృర మునకు మునుపు ఇది అరింగ్ పరగణాకు 
ముఖ్య పట్టుణముగ నుం జెడిది కాని ఆపరగణాను మధురపరగణాత్రో 

. కరలీపీవె వై చినతేరువాత ౪ ప్రాముఖ్యము పోయినది. ౧౮౫౭-వ సంవ 
తృరమునా౭టి 6 సిపొయీల కలహము? లో బాల్గొన్న ప, ప, దేశములలో 
నిది యొకటి, గ్రుస్తుతమున నీ గ్రామము బృం డావనములా*ీని రంగజీ 
నన జెందిన పనా లో నొకటి, 

వె 
అదీ జు ౫ 

— సలు, 

అరి ఓ స్టో (౧౪౭౪-౧౫౩౩) __ . ఇటలీ దేశమందలి గా గొప్ప 
కవి; ఇతండు జస. ల్యాండొ ఫ్లూ సరి ఓసో( Orlando Furioso )అను 
మహో కావ్యమును రచించెను. (ప్రపం చమందలి మహో కావ్యములలో 
దీని నొకటిగా పరిగణించెదరు, ఇది రం అశ్వాసముల గుంథము. 

ఇతడు రాజకీయస సంజరక్ల సున పనులను “ 'పెక్కింటిని జేసెను 

అరికెంర ___ బళ్ళా రిజిల్లా అలూరు తఆలూకాయందలీ 
గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౮౩౦ (౧౯ 3౧). 

అరీ కేల 

జమికా దారీ గ్రా మము. జనసంఖ్య ౧౫౮౨ (౧౯౩౧). 

చిత్తూరుజిల్లా పుంగనూరుతాలూ కాలోని 

అరి కేస సరి పా ఈతడు ఎనిమిదవ శశాల్టియంద రాజ్య 

మేలెను. పల్ల వుల నోడిం'చెను. 

అరిక్బూకా — ఇ డొక మంగోలియావీరుండు. 
శ్రీ శ్ర, ౧౩౬ ౦-వ సంవత్సర పుప్రా పొంతమున మంగోలీయా రాజ్య 

seas మంగూమర కానంతరమున పాలకు లెవ్వరు నారాజ్య 

మునకు శేశెరి. కాని యా స్థానమునకుం (బ బృయత్సి ౦ చినవా రిరువురు, 

_ వారిలో నరక్బూకా యనునతండు కారాకోరమం దొక సమావేళ 

_ మొనరించి యందలివారి సమ్మతిని పళ్ళ్చిమస్రాంతములకుం దాణే రా 

- జయ్యెను. త సు కూబొలాయ్ఖాను వీనాలో చేట్గక 

సమావేశ మొనరించి తౌ నచట నాయకం. డయ్యెను, తరువాత 

జరగిన కలసాములో కూబొలాయ్ఖానునకే జయము గలుగంగా రాజ్య 

శ కే. కరా నాయకు వు ' 

మొలక మొలవని వట్టి యెడారిభూమి, 

రోం౭ 

అరిగిఫా ఠం _ విశాఖపట్టణము జిల్లా శృంగవరపు 
కోట తాలూకాయండలి జమోకొదారీ గ్రామము, _ జనసంఖ్య MUON 

(౧౯౩ ౧). 

అరిగెలవారిప ఇ __ చిత్తూరుజిల్లా వాయల్ పాడు 
తాలూకాలోని ఈనాం చ్రామము. జనసంఖ్య ౨౨౯ (౧౯౩౧). 

అరిగపె 
గి 

జమౌకొాదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౨౨ (౧౯౩౧). 

“నెల్లూరుజిల్లా నెంకటగిరికాలూకాలోని 

అరి ఘ్ను (డు ___ రావణపతీయ రాకుసుడు. 

అంచున త ము ___ భారత యుద్దము జరగునపుడు కుకు 
చేనలు విడి సిన రంత 

అరి జిత్తు లా... ్రీకృష్ణునకును. భృదృకును బుట్టిన 
పుత్రుడు, 

. అరిజోనా పకా సంయాక్తరాజ్యములలోని ఒక రాజ్యము, 

౧౯౧౨-వ సంవత్సరమున నిదె ఆచెశప్రు సంమయోజనము ( Union ) 

నందు చేర్చుకొనంబడినది. దక్నీణయున మెక్సికో పడమట కాలిఫో 
రియా, నెవాడారాజ్యములును -- ముణీయు నీ పృక్క_ను కొలశేడోనది 
చాలమార ముపర్యంతేమును సరిహాద్దుగ 6 (బృవహించును _ ఉత్తరమున 

ఉటాహ రాజ్యమును, తూర్పున నవ మెక్సికో (New mexico) రాజ్య 

మును దీని మొల్లలు. దీని వైశాల్యము ౧౧౩,౯౫౬ చదర పుమైళ్లు, 

అందులో 

౧౭౧౮౬౮ మంది తెల్ల వారు, ఈరాజ్యమున ౨౯౦౧౭ చదరపు 
మెళ వై శాల్య యుగల రిజర్వేవ ను నేలలు గలవు. వానియందు అపాచే 

జులు లోనప ఉర్తర_అ మెరి కాపీం దువులు రజారోం౦ ల మంది 

వజకును గలరు. 

౧౯౨౦ నాంటికి ఈరాజ్య ప్ర జనసంఖ్య 3,33,౯౦౨. 

ఈరా జ్యమందలి భూమ్యుపరిభాగ మంళయు పర్వతమయము, 

కాని సస్యవంతము లె, జలసమృద్ధము లై న లోయ లీపర్వ'తా గృయుల 
మన్య మధ్య. గలవు, రాజ్యమందలి మజీకొంత భాగము బొె_త్తిగ మొక్క 

పడమట  కొంతదూరము 
పర్యంతము శ్రేవలము.. సరిహద్దుగ 6 బృవహీంచుచుండుటరీ కాక కొల 
చీవోనదె ఈకాజ్యమలోపలలహాడ్ కొంతదూరము పాజుచుండును, 
కావున నీ ప్రాంతమును ఆనదికి పరీవాహ మేత్ర తృ (Basin) మనియు 
చెప్పవచ్చును, దీని కుపనడు లగు శీలా, చిన్న కాలశేడో నదులు ఈ 

రాజ్యమున తూర్చుపడమరలు గాం (బృవహీంచుచుండును, నూర 
'కొలంది మెళ్ళప పర్యంత మోనదె వా మొదలు ౬౦౦౦ ల అడుగల 
యెత్తున నిట్రనిలువుగ గోడలవలె నిలిచియుండు . పర్వత పార్ళ సములు 
కల అగాధమగు పాషాణమయ. మార్ల ముగుండా ప్కవహించుచుండు 
టచే నిచటికోందరములు మ హాళ్చర్యమును. గొలుపుచుండును. కొన్ని 
న కలప ఆఅపరీమితము. కా వర్ష ము చాల తక్కువ, కృషి. 



50౮. 

కార్యములనిమి_త్త ము నీటికాలువలు కలవు, విశాలములగ ఉన్నతభూ 

భాగములు పేళలమందలకును బకువులమందలకును మెంత కుపయో 

గపడుట కతి ఉ త్తమమెనవి, ఈ ప్రాంతము రాగ్కి బంగారము వెండి, 

సీసము మొదలగు pore స్థానమెనది. ఖనన వ్యాపారము విరివి 

సాగుచుండును, రాగిని కరణించి కు ద్దిచేయుపనులు మికు్కు_టములు, 

దక్షీణసాంటాెఫీ పసిఫీక్ ౨ ల్వే ఈ . ఇలాకామధ్యగ6 బోవును. 

ఫోనికు దీని ముఖ్య పట్టణ ము, ఇందలి జనసంఖ్య ౨౯03. 

అరికాం౦ అక bs వలన ___ విశాఖపట్టణముడి ల్లాశీ పురు 

పల్లెతాలూకాలోని ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౧౬ (౧౯౩౧), 

అరి దో త్తు __ (చం. వం.) యాదవుండు. అంధక 

వంశజు. డైన అం నా ఇతనికుమారుండు ఫునర్వ సువు, 

_ అరిపిరాల ___ కృష్ణజిల్లా గుడివాడ తాలూకాలోని 

రగ్రానుము, జనసంఖ్య అర (౧౯౩౧. 

అరీబ __ ౫ంజాంజిల్లా 

జమోకొదారీ గ్రా గామము. ఇచటి జనసంఖ్య ౭౭౮ (౧౯౩౧). 

అరీను ర వ ల. 

వృష్టిపు కృులడైన శ్వఫల్క_రా జాయొక్క._ పదుముగ్దురు 

నొకడు. 

అరిము త్తక౯్ప ట్రై — చిత్తూరుజిల్లా కప్పంతాలూకా 

యందలి ఈనాము గ్రానుము, ఇందలి జనసంఖ్య ౬ ౭ (౧౯౩౧). 

స అ 
పు తు లలో 
=) 

(చం, 

శే మే జయా (డు ___ ఒకయాదవుండు. 

ల ర్రి య ౦ కా వ్ర = తిరువాకాకూరురాజ్యములోని షం 

క్రాట్టశాలూ లూ కాలో నొక గ్రామము. అరియం కావు--క నును ద్వార మునకు 

జ్ యు నొక మెలుసూర మున తిరు నె ల్వేలి- క్వృిలక్ ర 3 లు దారి పే 

ప్రాముఖ్య మిచ్చినది. కొండలనడుమ నుండుటచే నిచ్చటి 

దృశ్యము బాల రమణీయముగ నుండును, కడు పురాతనమైన జేవా 

లయ మొకటి అరీయం౦కావులో. గలదు. ఇది పరశు రాముడు కటిం 

చిన దందురూ, 

అతి య ౦చా __ గంజాంజిల్లా పర్షాకిమిడి తాలూకాకు 

చేరిన ఈనాం శ్రాముము, జనసంఖ్య 30౫. 

——_ మధురను బాలీం అరియ నాథ మొదలియారు 
చిన విక్వనాథ'నాయ (కోని మం తి, రాజ్వుపాలనమున నితడు విశ్వ 

సింహాసనము నెక్కిన కృవ్ణప్పణాయయునికిం గూడ నీతండు ప్రధాన 

పర్గాకిమిడితాలూకాకు చెందిన 

అరికాంఅకి-వలస-అరి వేముల 

మం తి గే యుండెను, ఈకాలమున జరగిన రత.సత ష్టియుద్ధమునందు 

విజయనగర 'సచాశివ రాయల కార్యకర్త యయిన అళియరానురాయ 

లకు సాయపడుట కత?డు కృష్ణ ప్ప నాయ (కునిపక్షుమున గొప్పె న్య 

ములను దీసికొని విజయనగరమున కరి గను. 

కృష్ణప్ప నాయకుని యనంతరమున సింహాసనము నెక్కిన వీరప్ప 

నాయ6కునికాలమున ((హాడ అరియనాథు6ండు మధుర నాయశకరాజా 
ల < 9 aba చెప్పటివ లెం ఛాధాన్యము వహాంచియుం డేను, 

రెండన కృస్ణ్టప్పనా య కుని కాలమున,  అన6€గా క్రీ స్ట 

౧౬౦౦ల చ్రాంతే మున అరియనాథభమొదలియారు కాలధరమునొంచెను, 

అరియనాథుండు మధుర నాయక రాజులకగ పృధానమం త్రి 

నను |పృధాననేనాధిపతీగనుగూడ నుండెడివాయడు. ఇతండు మధుర 
యందు వేయి స్థంభముల మంటపమును గట్టిం చెను, దాని ద్వారమున 

మలచిన యతేనిబ్ని గృహము నిప్పటికిని జాడవచ్చును. ఇత (డు మధుర, 

తిరునెల్వేలి మొదలగు స్టలములంకు వేయి స్ట్పంభముల స స్మత్తృములను గట్టి *టించి 

నట్టు 6 మృత్యుంజయవృ తంత ము ” లను (గృంథమువలనC 'జిలీయు 

చున్నది, 

అరియలూరు --- (పట్టణము ) తిరుచునాపల్లీ జిల్లా 

ఉడయారుపా లెయం తాలూకా అరియలూరు జమోకొదారీయందలి 

జన సంఖ్య ౭33౭0. ఈపట్రణమున పట్ నూలు 

కారకా అను నేంగాం డ్రచే నును ఫు) గా దట్ల మగా పట్టుబట్టలు "పెక్కు 

ముఖ్య పర్దు పటుకామ. 

రక ములుగ చేయ (బడును. అరియలూరు నాయకులు నవాబురాజ్య ము 

అ ౦దను కర్నాటక్ యుద్ధములప్పుడును, అనేకము లగు మార్ఫ్సులు 

చెంసరి. ఈజమోకాదారీ కొంతకాలము కంసెనీవారి పాలన కి ంద 

నుండెను. జఇసపోకొ దారు వనూలుమొ త్తే తములో ౧౦-వ వంగు అనుభ 

_వించుచుం డెను. శీ శ, ౧౮౭౧ లో జమోకొదారు తౌను నివసీంచు 

పట్టణమునకు మటేకొన్ని సమిప్య్ర్రాముములకును సన్నదును బొంది 
య ఆగ ఆన ఖీ శ కు wr 

నున్నది. తిరువాకాకూరుననుండి తిరునె ల్వేలికి 6 బోను రాచ వా కంపెనీ వారికి సంవత్ప్చీర మునకు రు. ౧౦౯౦ లు సాప్కప్ చెల్లీంప 

నీయూరిగుండా పోవును. కాఫీల తేయాకుగిం జలవ్యాపారము దీనికి | 
౫ | లకు అపు లధికమెన ప్రకృతి లకు అప్పు లధికమెనందున సాహుకారులు కోర్టు ద్వారా చేలము 

నొప్పుకొ నెను. జమోక దారులు వనియజాతివారు. ఈ జమికాదారు 

వేయించిరి. అందుచే నిది పదుచేడుకునుకలు గా విభజిం ప6ంబటజెను, 

అరీయాల్ ఖాన్ ___ బంగాళ దేశమునం దలి యొకచిన్న 

నది. ఇది ఫరీద్ పురమునకు సమిపమున నున్న పదనుండి పుట్టి 

ఫరీన్ పురము, ప్రనహీంచుచున్న డి. 

వేసవిలో దీనివెడల్పు ౧౭౦౦ గజములు? తాత 3,000 

చాకర్ గంజ్ జిల్లాలగుండా 

గజములు. ఎన్నియో పొూయలుగ6 జీలీ తుద కిది మొర్గంవ్ సమోప 

మున మేఘవానదిలో6 గలయును, ఇది సంపూర్ణ ముగ పడవ ప్రయాణ 

మున కనుకూలముగ నుండును 
నాధనాయంకునికి చాల సాయప డెను. ఇతడు కాం-నీప్రరమండలము 

నకు జెందినవా(డు. విశ్వనాథనాయయోని యనంతరమున మధుర | 

జమోకొదారీ గ్రామము. వు = ౬.3 ౬ gems 

ఆ ద్ర చే ముల = నెల్లూరుజిల్లా కనిగిరి తాలూకాలోని 



అరిసింవూ(6డు- అరి ని రీల్ 

ల రిన్ 0 హు (డు తాను . లావణ్యసింహని కరమారు6డు, 
అమరచం ద్రకవి. యితనిక్తి 'సమకాలీకుండు ; సహాధ్యాయి. అరినీం 
హుండు క.నితార హస సము ' అను పేర నలంకారశా_స్ర్రము-పె నౌక 
గ్రంథమును రచించెను. అమరచం ద్రునికి న కావ్యకల్పలత ను రచించు 
as నితడు తోడుపడినట్లు తెలియుచున్నది. 

అ రి సే ఇహ చె బందరు తాలూకాలోని 
నమమ క్భస్ల జిల్లా 

గ్రామము, ఇచట a ౮౮౩ (౧౯౩౧). 

అరిగ్లయిడిన్ 

ఇత 6కు పజత్స తపతి రా జకార్యకుకలుండ్యూ చేశభ కు కండు మహా 
వీరుడు. ఇతనికి నా్య్థయస్వరూఫుండు అను బికుదుం డెను. జగత్ 

ప,ఖ్యాతిం జెందిన నురథాన్ ముద్దమునందు ( క్రీ. ఫూ. రణం) గ్రీకు 
సెన్యయులను నడపివ పటు అట నే డొకండు. శమం 

కస్ అనువానితో నీకనికి వై రముగలిగనందున నీతనిని క్రీ పూ, రోతార 
లో 2/ సంవత్సర ములవజకను దేశమునకు రావలదని విడలొట్టిర 

కాని ళఈరాం టో పార సీకరా జైన కురమండు: ( Xerxes) A, గీ తే ప 

మోందెకి దం డెలత్తివచ్చివఫ్పు డికనిని మరల రానించిరి. క "పైప 

యా అను యుద్ధములలో (ఈ౭౯) మిగుల పరా (కృనుమును జనా పి 

పార వీక రాజును పత ఈతండు ఈ౭౮ సో లస సు చేళమం 
ండిన చిన్నచిన్న సంస్థానముల నొకటి జేసెను, డీలీయకా 

(క్రీపూ ౫౩౦ -6లటూ) — ౧: 

సంఘ వుందురు, ఇతండు ముక్కిలీ వీదవాండుగ చనిపోయెను. ఈతని 

ర ర్ల దై న ప్రభుత్వము వారు సాహాయ్యము చేసిరి, 
ఇతనిహంతులకును ప్ర (పృభుత్వమువా: రుపకార వేతన, మిచ్చిరి. 

అరిన్టయిడిస్, వబ్లీయస్  ఈలియన్ (క్రీ 
రి_౨౯ొ = ౧౮౯ y = ఎర శీ కంతా టన ఇఅముక గో "ప్ప యాలంకారి 

కుండు, 

లన్నియు. దిరిగెను. తుదకు స స్వర్నాపట్రణమందు. నివాఫస్థల. మేర్చలు 

చుకొనెను. మార్క_న్ ఆరీలియస్ ఆను రోనుకచ కవ రికి నీఠనియేడ 

"నికక్కవ గౌరవము: ఈతనివ క్త్రృత్వనరాచకము' లగు ౫౧౫ ప్ర 
నములును, రెండు ఆలంకారిక, గ ద్రం: తాం ఖీ 

నున్నవి, 

వక, ఇరండు క సుం ఇటలీ, ఈజిప్తు ఆసీయా దేశము 

జేశ్రమందళి. జక సద్దత త్ర త్త్వవేత్త. లు. ప్రపంచము 

నందు సకల విధమైన జ్ఞానమును పృసరింపణోయుటక బోధ 

 రాపమునన్సు గ్రంధరాపయనను యస్నమ చేసినమవార్ణులలో 

నొకడు, 'ఈరేనికాలముందుం చలిసీన యన్ని కా స్త్రమలమ(దను 

ఈక(డు గ్రంథములను. వ్రాసెను, ఉపనివత్తులును వడ్డర్శనములున్ను 

వానిపై ₹0కరాదిఛ్రావ్యములును,. ధ్వ న్యాలోకమును ఒక్క యాచా 

ర్యుగా వ్రానియన్మ యెడం శారనికి ఇెట్టిగౌరవము శేయవల | 
ల 

ఇ వై ద్యమును. శేర్చియుండవచ్చును, 

అరిస్టాటల్ "(క్రీ శా షా 1 ఫ్ (శ్రీను 

రంగా 

యునో యట్టి గొరవమునకు ఈతర్త క్ల వేత్త త తగినవా. డని చెప్పినచో 
అతిళయో, కి 

wn +. 

॥ యా / న ik, గ్ ‘i (1 3 

కల tas ry సు Dey UP A 

అరిస్టాటల్ " 

చరిత్ర ముః. ఈతండు శ సాగరా ' అనుచోట శ్రీః ప్రా 

3౮౮ లో పొనించెను. సాగరా తంతు గస ఉల సమ్ముదృ్క 
రీరపుంబట్టణము. ఈతనివూర్వులు వైద్యము చేయువారు. ఈతని 
తండి మున నికొమెకస్ససు మెసీడోనియాకు. రాజైన అమింటా ను 

అనురాజానక వైద్యుడు స్నేహితుడు, ఈతండు తం డ్రియొద్ద 

ఈతంయడు ౧౭-౫ gh 

(క్రీ. వూ. 3౬౭) సాశ్రైటీనుశిమ్యండును. మహార్షియు నగు 
'వైసోయుద్ద తత్త మును అధ్యసించునిమి శ్ర త్తు ఏణెన్సు నసరమునకుం 
బోయెను. pan అప్పు తరత ైటో లేనందున్న మూడు సంవ 
త్సిరములవజకును: తనంతట. శానే. విద్యాభివృద్ధి. చేసికొనుచు 
కీ. వూ. 3౬కి లో పైటో రాయగా సతఠనికీ శిష్య డాయెను, ఇతని తా 

త చూచి. ఫైటో ఈతనికి తనవిజ్యాపీఠమయొక్క_ మూ రి 

మంత. మనా భవ మన్న బిరుదు నొసంగాను. కాని యిీతండు గౌను 

గలికుండు గాక్క గురువు. చెప్పిన. దంతయు చేర్చుకొని తన యభి 
ప్రాయము లాతనికంయ. భిన్న యు లయినప్పుడు సరువుతోయహాడ 

_వాదించుచుండువాండు. స్లెటో 3'రీ౨ లో _మృతినొందంగ్య ఆతని 

మేనల్లుడైన స్ఫెనిప్పను కన్య న కకక న... డయ్యెను. 



'ఈంం 

Co 

అంత అరిస్థాటలు ఏ'థెన్సు విడిచి అటర్ నియస్ రాజైన హ ర్మియసు | 

నొద్దకుం బోయెను. ఈ రాజుకూడ సైటోకు శిష్య కు, 

క్రీ శూ. 
కుమారుండేన అ లెగ్టాండరునకు విద్య “నేర్చుటకై ఆరిస్టైటలును 

పిలిపించిను. తరువాత మహామహుం డైన రప్పటికి 

పదునాల్లు సంవత్సర ములవాండు, అలెగ్గాండరు రా జెనతీరువాతను 

క్రీ? పూ. 33౫ లో ఈతత్త (వేత్త ఏ'భెన్సు నకల బోయి లీసియమ్ 

టు అను ' వి ద్యామందిరమును స్తాపించి. పండెండు సంవ 
(UW 

Cage జలా ను సును లందణుకె నవ్యాహాకే ముగ విద్యాదానము 

- అలెగాంద 
జ 

వేసె గుం పులు గానుం డు 'చెట్ల క్రింద నిటు నటు' తిరుగు దు నీత (డు 

లా జెప్పుచుం జెను, డ్ ప్రో, 3౨౩ లో అలెగ్టాండరు 

మృుశు. డయ్యను, అంత Be ను యాన విస్పద్ద 

లీతనిని బాధా పెట్టు నెంచయ్యా నీతండు చాల్సీ సునకుం బోయెను 

అచ్చట ౨ ౨౨౨ లేం గీర్తి శేషు డయ్యెను. 

శృం థములు: __ ఈతని గ్రంథములు పిక్కలు కలవు, కాని 

యీతనివి యన[బడు గృంథము లన్నియు నీతనివియేనా యని సంశ 

యము కలదు. ఈతని గృంథములు పెక్కు_లు _టిప్పణిరూపమున 

నున్నవి, . అందుచే నీతండు . శిష్యులకు . బోధచేయునప్పు డిచ్చిన 
టెప్పణులే .యివి మయైయుండు ననియు, స్వతం త్రఫు సకరూపమున 
వ్రాయుటకు . బూర్వ మే యా యాచార్యుండు శరీరమును జాలించి 

క్! 'ఆతండు శిష్యులకు నెర్చునిమి త్త తము చ్రాసినటిప్పణులో, అతని 

శిష్యులు వ్రా వాసికొనినవో ఆతనిేరిట వచ్చుచున్న వని కొ ందటుపండి 

తులయభి ప్రాయము. అందుచేతనే ఈతని గృంథములు కొన్ని పూర్తిగ 
నుండకపోవుటయు, చెప్పినదే యొక ప్పుడు మరల6. జెప్పంబడుటయు, 

పతక చే సిన కొన్నివిపయములను -చర్చింపకపోవుటయు తేటసించు 

చున్నది. ఈకనిచే రచింపంబడిన గ (గృంథము లన్నియు నీ శ్రీ ంది యెదు 

తరగతులుగ విభజింపవచ్చును : వ “౧. తర్క శాస్త్రము mn 
ఆ. పదార్థ విజ్ఞూ నశ్మాస్త్రము (Physics); .3. 

( Biology ); ఈ, వేదాంతళ్యాహ్ర్రము (Metaphysics y; . xX 

నీతి "రాజనీతి. (Ethics. &. Politics );. ౬. - సాహీత్యకాహ్ర్రమ 

( Literature ). 

౧. ఈతనిచే రచింపంబడిన: (గుం థములలో కర్కశ ప్రమ 

ముఖ్యమయినది. పాళ్చాత్తుుల యు es మూలాధారము, 

న్యాయవై శేషిక న్యూ త్స ములను రచించిన గౌతమ కణాదబుషులతో 

నీతనిని ఈవిహయమున న పోల్పవచ్చును. ఇత౦ డీవివయమున వ్రాసినట్టి 

౬ గ్రంథములను జేర్చి తరువాతివారు దీనికి ఆర్షనమ్ (Orgafum > 

అనంగా * కరణము” అని “పేరు పెట్టిరి, మన శాస్రృమందలి లక్షణము 

చూచినను * అనుమితికరణ మనుమానమ్ ? ; కావున ఆనుమానమును 

గుణించి ముఖ్యముగ (బృ బృతిపొదించునట్లి తర్క_కాస్త్రకును ఈ కరణ ) 

మనుట సహజమే, ఈ యాజు గృంథములందును పదార్థములు, తర్క 

రి స్టా 

“3౨ లో _మెసిడిొన్ రాజైన ఫిలిప్పు తన 

బేవళా(స్త్రమయు 

వాక్య భేదములు, (త్రుష్రవయవవాక్య ములు, ఉటోహూల్వ హేశ్వాభాస 

ములు మొదలయిన 'నిగమన( Deductive )తర్క్మమునుగుబీంచి వివర 

ముగ6 జెప్పంబడినది. ఈ శాస్త్రమున కీతండు జనకు6 డని చెప్పవచ్చును, 

౨, ప దార్థత త్త గములను గుటీంచియు, జ్యాతివమును గుటీం 
చియు నీత౭డు నాల్గు గృంథములను చా సెను, 

ప. జేవళాస్త్రసం బంధ మైన యీరీని గం థములలో మాడు 

ముఖ్య మెనవి. అం దొకదానిలో పశువులను గులీంచియ్యా' ఇంకొక 
చానిలో శళరీరమునకును, ఆత్మకును గల సంబంధమునుగుటించియు, 
వా(గవదడానిలో ఇం దెయములు, ధారకాళ క్రి స్వప్నములు మొద 
లగువానినిగూర్సి యు జెప్పంబడనది. 

(of చేదాంతమునుశలించి యిలళే (డు వ్రాసిన గ గ్రంథమొకటియె 

సు ప్ర సిద్ధము, ఇందు బూర్వపు తత్వ వే త్రలదిర్మనమురరు చర్చీం చెను, 

తరువాత * సక్చేదార్థము * (Being) యొక్క కారణములను, దాని 

తత్త ములను, ధర్మములను చర్చిం చెను; ఈ ప్రపం చమును. నడపించు 

ముఖ్యపాలకు6 డీశ్వరుం డగు నని నిర్భరించెను, 

౫. ఇతండు వ్యక్తియొక్క. నీతినిసటీంచి, అనంగా6 బ్రృతిమాన 
వుండును నడచు కొనవలసిన నీత్రిప్ప వర్తననుగుటించి మూండు (గ్రంథము 

కుటుంబనీతినిగుణిం చి [టా (గృంథమును, ప జన 

గ్రంథమును వ్రాసెను, అన్ని టియందును (బాతిమానవునియొక్క్ల 

లును 

యొక గ 

Se సంఘముయొక్కా' శేమముగ నెంచుకొ నవలయు నని బోధిం 
చెను, రాజు పృభుత్వము గానీ సర దారుల పృభుత్వము “గానీ, (సృజా 
ఆ జీ న బో. (వ భుత్వము గానీ సజ లందణ క్షేమమును ఆలోచించు ప,భుత్వము 
మంచి దనియు సృభుత్వము చేతిలో . గలవారి కేమమునుమా త్ర, మే 

ఆలోచించు పృభుత్వము మంచిది కా దనియు నీతీనియ ఫి ప్రాయము. 

రాజనీతిని గుజించిన యీతని గృంథము తప్పక -చదువందగినది, 

౬. సొహీత్యమునుగుటించి యీతండు రెండు గ్రంథములను 
త్రొనెను, ఒకటి అలం కారళాస్త్ర్కము( Rhetoric )నకు "సంబంధిం 

చినది ; మటియొకటి కావ్యమోమాం'స ( Poetics ), ఇందు నత(డు 

తనమా ర్మీకత నెక్కుడుగ6 :జూపించెను. . ఇదియు మన సాహీ గాళ్య 

కొనందగినది, శాస్త్రములు చదివినవారు తెలీసీకొ 

(కొం తేన 

_ అరిస్టార్కన్ 
గ్రీసు దేశపు జ్యాతిష్కుండు. ఇతండు జ్యాతిమ విన 

(శీ ఫూ, ౨౦ ) స్వామాక్ ౧. 

ర్ర్రానునివాసీ, ర 

|! యక !గ [అ భములా పెక్కు_లు (వ్రాసెను, కాని అ వన్నియు నశించి 

నవి, నూర్యచం ద్రు దులు భూమియొద్దనుండి యెంతదూరమున నున్నదియు 

కను(గొనుటనుగుటణించి వ్రానీన చిన్నపొత్తే తమొకటి కానవచ్చుచున్న ది, 

| నూర్యు (డు తిరుగుట లే "ననియు, నూర్యనిచుట్టును భూమియే న్ా 
; 

చున్న దనియు నితండు చెప్పెనంట, 



అరిస్టోది మన్ -అరుంధతి 

౨ (5 క్ * పూ, ౨౨౦ - ౧౪౦౪) - 
గ్రీపవాయ? లక్షణమే త్ర, ఆలం కారి 

కుడు. అలెస్టాండ్రియాలో హ అరిస్థోో ఫనిస్ వద్ద విద్యాభ్యాస మొన 
రిం చెను. Pe యో నీతండు అలెగ్టాం డ్రియా ఫు పు స్తకఖాండాగా 
రమునకు అధికారి యయ్యొను, గీ గృీపకవలకొవ్యములను, ముఖ్యముగ 
హోమరుక వివరుని కావ్య ములను విమర్శకబుద్ధితో చదివి చర్చించుట 

యందే ఇతనిజీవితము గడచె నని చెప్పవచ్చును. ఇతం డొక వయా 
కరణసం ప, దాయమును పతిష్టించెను. ఆ సం ప్రృదాయమువారికి 
తరువాతి కాలమున అరిస్టార్క.యన్సు అను “పేరు వచ్చెను, వర్గు 

డై నతరువాత నచ్చటిరాజు గా జూడనందున నితడు పైప, 

పట్టణమునకు ( బోయెను. 

ఉమాశే ట్ సేమా ల,న్ _గ్రామనివాస్, 

సు 

అ కి ఫో డ్ మస్ 

స్వాతం, త్స స్ధమునకై 

— మెసినాదేళప్ర పౌరాణికరాజు, 

అళండు స్పార్టాదేశముతో (క్రీ, ఫూ. 
౭౮3 - ౭౨౮) నిరువది సంవత్సరములు పోరాణడేను,. తనదేశీము 
నకు పారకం త్స ము "రాకుండ జేయుటకె దేవతకు నరబలి 

యాీాయవలసివచ్చినప్పుడు తెనకూ(తును బలియిచ్చెను. తరువాత 
నా మెసమాధిమోంద తాను పొడుచుకొని చచ్చెను. 

అరిస్టోవేనిన్ __ ౧. (క్రీ. 
Uy 

ట్రీ సుదేశమునందలి యొకమహేకవి, ఈతండు హాస్యరసపూరితమలైన | 

తనకాలమందలి | 

జనులను ఆచారములను నాటకరూపముగ చెక్కి_రించుటలో నీత(డు | 
సరదారులు (Knights) అనునాటకములో డెమాస్థనీ | భావ్యం వచ్చి కృష్ణునిచేం జంపంబడిన యొకయ సురుండు, 

నాటకములు వ్రాయుటలో మిక్కిలి “పేరొంచెను, 

గట్టివాండు. 

సును మేఘములు ( Clouds ) అను నాటకములో సాక టీసును 

పరిహాసము చేసెను. 

౨ ( శ్రీః 

ఇత డు సెక్కు గృంథములు రచించెను, అ లాం డియాలోని 

గృంథాలయమున కధికారిగ నుండెను. 

అరి స్టోమేనిస్ _ మెనీనియాదేశపు నేనాధీకుండు. 

శ్రీః శ ar లో రాజుగ నెన్నుకొనంబడెను. మెనీనియావారికిని 

స్యోక్తావారికిన జరగిన శండవయుద్ధముల్లో (౬౮౯-౬౮౮ ) ఈతఠ దు 

మిక్కిలి పౌరుహమును జూపి చేళసంర క్షణము గావించెను. తుదకు 

అర్కేడియా దేశ స్హురడైన అరిస్టోక్రాటిస్ అన్న వానిచే మోస సపోయి పరా 

భూతుండె ౬౮౮ లో రోడ్చురష్టంమనస పొటీపోయెను, 
- 

“a 

అ రిస్ట్య ప్న లా కళ్ళ పనిభార్య, 

అరిష్టనేమి — 0 కశ్యప ః బుపీ,కి నామాంతరము. 

( భోరు, శాంతి ఆః అంతా). 

పూ. రోం - 3౮౫) | 

రో౧౦ 

౨. ఫుష్యమాసమునందు సూర్యునివెంటం 

దెరుగు గంధర్వుండు. 

'ప్రాచేతసదతుని నలుగురుకన్యల 

కును బతి, 

౪, విదేహవంశజుం డగు 'పురుజిజ్ఞనకుని 

పుత్పుండు. ఇతని పు త్తు (ధు శ్రుతాయువు, 

A. సవా దేవు. డజ్ఞాత వాసకాలము 

నందు తం, క్రీపొలు డను నామముతో గూడ ఈపేరును ధరించెను, 

అరిస్థ వర్ణ త ము. ___ లంకలోనిది. పదియోజనములు 
పాడుగును, ముప్పదిలా జనములయెత్తును కలది. నీతను చూచి హను 

మంతుడు సముద్రపు టావలియుడ్డునకు గంతువేయవలె నన్ని దీనిపె 

నిలువంగా నది రహకని బలమున క్రోర్వలేక భూమిలోనికి నణరి 

పోయెను (వా, ఆ రెం సుం లు, Ye ). 

అ రిప గి అం (6 డు _ భృగుకులోత్సన్న బుషి. ఇతనికిని 

యుధి్పిరునకోను సంవాదము జరగెను, ఇతే నివంశేజాలు అరిష్ట నేణు 

లని పీలువంబడుదురు ( భార, వన అ. ౧౫౯). 

అరిస్ట్యంు డు __ ౧. బలిదైత్యుని నూర్హురుపు తులలో 
= NL = 

నొకడు, 

౨, దనుపు క్ర్రలలో నొకండు. 

3. కంసుని యాజ్ఞ వలన వృవభ 

'అరిపా(6డచ ___ అవావీనుని కమారుయ. వీని భార్య 

ఆంగ్కి కుమారుడు మహోభాము(డు, 
శ్ర, ౨౯ా౮ం- ౧౮౪) | - 

ఇతను భె జాంటియంని వాన్, గృీకుపండితు(డు, వె యాకరణు(డు, | 

'తెలకాకాలోని యొక ప ల్లె, 

అరుంగొళ ము చిత్తూరుజిల్లా కాశ్వేటి నగరము 

జనసంఖ్య ౨౦ bast. మిక్కిలి ప్ర, 
[మె మెన జెనదేవాలయ మొకటి యిచ్చటం గలదు, 

చిత్తూరుజిల్లా తిరు శ్రనితాలూకా 
యందలి జమ క దారీ (గ్రామము. ఇచటి జనసంఖ్య ౨౩.౨౮౫ (౧౯౩౧) 

అరుంధతి Renae స్వాయంభువమన్యంతరమందలి వనీ 

హ్రనిభార్య. లా చేవహూచతికిని బుక్రినకూంళురు,. 

అరుంగోలము __ 

ఈ నె వై వస్వతమన్వంతరమందలి మైల్రా, 

వరుణివనిష్టుని భార్య, -ఈ"సుతం డ్రిశే పరు తెలీయదు. ఈమెకు నార 

దుండు తోడయిట్టినవాండు. జ పసీష్టునివలన క కి! యను 
స్రత్తు (డు కలిగను. 
HE 

వి ప్రాచేతస సస దతునికన్య, ధర్మ బుషి, 



అరిస్టోది మన్ -అరుంధతి 

౨ (5 క్ * పూ, ౨౨౦ - ౧౪౦౪) - 
గ్రీపవాయ? లక్షణమే త్ర, ఆలం కారి 

కుడు. అలెస్టాండ్రియాలో హ అరిస్థోో ఫనిస్ వద్ద విద్యాభ్యాస మొన 
రిం చెను. Pe యో నీతండు అలెగ్టాం డ్రియా ఫు పు స్తకఖాండాగా 
రమునకు అధికారి యయ్యొను, గీ గృీపకవలకొవ్యములను, ముఖ్యముగ 
హోమరుక వివరుని కావ్య ములను విమర్శకబుద్ధితో చదివి చర్చించుట 

యందే ఇతనిజీవితము గడచె నని చెప్పవచ్చును. ఇతం డొక వయా 
కరణసం ప, దాయమును పతిష్టించెను. ఆ సం ప్రృదాయమువారికి 
తరువాతి కాలమున అరిస్టార్క.యన్సు అను “పేరు వచ్చెను, వర్గు 

డై నతరువాత నచ్చటిరాజు గా జూడనందున నితడు పైప, 

పట్టణమునకు ( బోయెను. 

ఉమాశే ట్ సేమా ల,న్ _గ్రామనివాస్, 

సు 

అ కి ఫో డ్ మస్ 

స్వాతం, త్స స్ధమునకై 

— మెసినాదేళప్ర పౌరాణికరాజు, 

అళండు స్పార్టాదేశముతో (క్రీ, ఫూ. 
౭౮3 - ౭౨౮) నిరువది సంవత్సరములు పోరాణడేను,. తనదేశీము 
నకు పారకం త్స ము "రాకుండ జేయుటకె దేవతకు నరబలి 

యాీాయవలసివచ్చినప్పుడు తెనకూ(తును బలియిచ్చెను. తరువాత 
నా మెసమాధిమోంద తాను పొడుచుకొని చచ్చెను. 

అరిస్టోవేనిన్ __ ౧. (క్రీ. 
Uy 

ట్రీ సుదేశమునందలి యొకమహేకవి, ఈతండు హాస్యరసపూరితమలైన | 

తనకాలమందలి | 

జనులను ఆచారములను నాటకరూపముగ చెక్కి_రించుటలో నీత(డు | 
సరదారులు (Knights) అనునాటకములో డెమాస్థనీ | భావ్యం వచ్చి కృష్ణునిచేం జంపంబడిన యొకయ సురుండు, 

నాటకములు వ్రాయుటలో మిక్కిలి “పేరొంచెను, 

గట్టివాండు. 

సును మేఘములు ( Clouds ) అను నాటకములో సాక టీసును 

పరిహాసము చేసెను. 

౨ ( శ్రీః 

ఇత డు సెక్కు గృంథములు రచించెను, అ లాం డియాలోని 

గృంథాలయమున కధికారిగ నుండెను. 

అరి స్టోమేనిస్ _ మెనీనియాదేశపు నేనాధీకుండు. 

శ్రీః శ ar లో రాజుగ నెన్నుకొనంబడెను. మెనీనియావారికిని 

స్యోక్తావారికిన జరగిన శండవయుద్ధముల్లో (౬౮౯-౬౮౮ ) ఈతఠ దు 

మిక్కిలి పౌరుహమును జూపి చేళసంర క్షణము గావించెను. తుదకు 

అర్కేడియా దేశ స్హురడైన అరిస్టోక్రాటిస్ అన్న వానిచే మోస సపోయి పరా 

భూతుండె ౬౮౮ లో రోడ్చురష్టంమనస పొటీపోయెను, 
- 

“a 

అ రిస్ట్య ప్న లా కళ్ళ పనిభార్య, 

అరిష్టనేమి — 0 కశ్యప ః బుపీ,కి నామాంతరము. 

( భోరు, శాంతి ఆః అంతా). 

పూ. రోం - 3౮౫) | 

రో౧౦ 

౨. ఫుష్యమాసమునందు సూర్యునివెంటం 

దెరుగు గంధర్వుండు. 

'ప్రాచేతసదతుని నలుగురుకన్యల 

కును బతి, 

౪, విదేహవంశజుం డగు 'పురుజిజ్ఞనకుని 

పుత్పుండు. ఇతని పు త్తు (ధు శ్రుతాయువు, 

A. సవా దేవు. డజ్ఞాత వాసకాలము 

నందు తం, క్రీపొలు డను నామముతో గూడ ఈపేరును ధరించెను, 

అరిస్థ వర్ణ త ము. ___ లంకలోనిది. పదియోజనములు 
పాడుగును, ముప్పదిలా జనములయెత్తును కలది. నీతను చూచి హను 

మంతుడు సముద్రపు టావలియుడ్డునకు గంతువేయవలె నన్ని దీనిపె 

నిలువంగా నది రహకని బలమున క్రోర్వలేక భూమిలోనికి నణరి 

పోయెను (వా, ఆ రెం సుం లు, Ye ). 

అ రిప గి అం (6 డు _ భృగుకులోత్సన్న బుషి. ఇతనికిని 

యుధి్పిరునకోను సంవాదము జరగెను, ఇతే నివంశేజాలు అరిష్ట నేణు 

లని పీలువంబడుదురు ( భార, వన అ. ౧౫౯). 

అరిస్ట్యంు డు __ ౧. బలిదైత్యుని నూర్హురుపు తులలో 
= NL = 

నొకడు, 

౨, దనుపు క్ర్రలలో నొకండు. 

3. కంసుని యాజ్ఞ వలన వృవభ 

'అరిపా(6డచ ___ అవావీనుని కమారుయ. వీని భార్య 

ఆంగ్కి కుమారుడు మహోభాము(డు, 
శ్ర, ౨౯ా౮ం- ౧౮౪) | - 

ఇతను భె జాంటియంని వాన్, గృీకుపండితు(డు, వె యాకరణు(డు, | 

'తెలకాకాలోని యొక ప ల్లె, 

అరుంగొళ ము చిత్తూరుజిల్లా కాశ్వేటి నగరము 

జనసంఖ్య ౨౦ bast. మిక్కిలి ప్ర, 
[మె మెన జెనదేవాలయ మొకటి యిచ్చటం గలదు, 

చిత్తూరుజిల్లా తిరు శ్రనితాలూకా 
యందలి జమ క దారీ (గ్రామము. ఇచటి జనసంఖ్య ౨౩.౨౮౫ (౧౯౩౧) 

అరుంధతి Renae స్వాయంభువమన్యంతరమందలి వనీ 

హ్రనిభార్య. లా చేవహూచతికిని బుక్రినకూంళురు,. 

అరుంగోలము __ 

ఈ నె వై వస్వతమన్వంతరమందలి మైల్రా, 

వరుణివనిష్టుని భార్య, -ఈ"సుతం డ్రిశే పరు తెలీయదు. ఈమెకు నార 

దుండు తోడయిట్టినవాండు. జ పసీష్టునివలన క కి! యను 
స్రత్తు (డు కలిగను. 
HE 

వి ప్రాచేతస సస దతునికన్య, ధర్మ బుషి, 



అరుప్పృకొట్టాయ్ _ అ లేబియా 

ఏ, గాతమగో త్రులడెన యొక బుషి, 
ఇరఠనికి అరుణి యనియు పేరు గలదు, Patent ఉఊద్దాల 
కారుణి ముసి, యితే నికుమారు(డు, 

ర్, (నూ, వం. ) ఇమ్యకుకులోత్సన్ను ( 
డయిన మొదటి నర ౪ ణ్యునివు త్ర డగు హర్యశ్వునకు దృవద్వతి 

యను స్రీ యందు( గగనపు తుండు, ఇకనికుమవూరునక్రు dade 

లేక తి అ,బెంధనుండు అనుపేరు గలదు. 

౫. విపృచి త్తి దానవునివంళమువాండు. 
గాయ త్రీ జపము మూండువే లేండ్లు శో మహాబలవం తు-డై లోక 

పొలుర'. వెడలంగొట్టై దేవతలను మిక్కి_లీ చాధించెను, అంత టబేవగురు 
వగు బృవాస్పతి యళతనియొద్దకు చెళ్ళి * మేము జపించు గాయ జే, రే 

నీవు జపించెద ? వని చెప్ప ఈతకు ప? తనకు. 

బనికీరా. దని ఛో మపడీ దానిని. జపించుట వదలీ నాళము నొం చెను 

(చే. భా ౧౦. ౧౩ ) 

మం శీ సుక జచ్చిన యొక 

య 'సురు(డు. 

పౌఠత్తు 6€డు ౭. శ్రీ కృష్ణుని శ్ర్రదు, వ. త్ర 
ముహారభుండు, 

రొ, 'పదునొోకండవది యగు ధర్మసావర్గి 

మన్వంకరంబునందు బుట్టంబోవు సప్తర్షులలో నొకండు. 

అరుప్యుక్ ట్టా య్ మధురజిల్లాలోని రామనాథ 

సంస్థానమునందు తిరుచులీ అనుశాలూకాకు ముఖ్య పట్టణము, జన 

సంఖ్య ౨౨,౬౩౩. ఇచ్చ టిజనము ౨౦ సంవత్సరములలో రెండీంతలు 

అభవృద్ధి Mis ఇచ్చట gre. రంగుకేయుటయు | 

అరు వ ___ గంజాముజిల్లాలో ని బరహంఫురముతాలూకా | 
_ఫావజకు ౯౦౦ లును, కవనం అశాబావజకును ౭౫0 మెళ్లును 
దూరము కలదు, 

యందలి సము డ డృపుటొడ్డుగ్లా ల ల అరువ లన్నయొక జాతివారు 

కలరు. ఈ ఆవరువజాలీ మహమ్లదీయులకును ఓథ ర్రీ ధ్ర్యమ్ర్రులమను బుట్టిన 

మ్, శ జాతిగా( గానవచ్చు చున్నది. 

 అరుళాళ ౫ ప్పి రుమాళ్ ఎంబెడునూనార్_ 
ఇతం డొక నక ఈ మొదటి పేరు యజ్ఞ మూర్తి, 

 మతమునక్రుం జెందినవాండు. ఒకసారి రామానుజునితోడి వాదమున 
 నోడిపోయి దానికి ఫలీతముగ వై స్తవమతమును న్వీకరి3 చెను, ఆసంద 

ర్భృమున నే యజ్ఞ మూర్తీ యనుపేరు.పోయి పై పెసేరు స 

అదె వత్ 

అ శే టియ ౦ ___ ట్రూ 

నరము) ఫాళీషియాకు ౫౦ వెళదూరకున నున్నది, క్రీ ఘా. 

వ, కన్యకకు సీజరు దీనిని వేళీపటుచుకొ "నేను, క్ర శ. 

_ చదరపు మైళ్లు. 

వ పర మా ంతములో నొక పా ప్రాచీన 

రంప 

3, ర శతాబ్దులలో నిది రోమనుల విరోధివర్లమునధీనమున నుం డెను, 
ఇచటి భూమి మిగుల సారవంత మయినది, అందమెన మట్రకుండ 

లీచ్చట తయారుచేయయంబడును. ఫూర్వవై భవమును నూచించు శిఖిల 

చిహ్నము లీప్పటికిని కొన్ని క లవు, 

అచేవియా — ఇది ఆసియాఖండమున పశ్చిమభాగ 

మందలి విశాలద్వి పకల్పాకృతిగ నున్న యొకదేశము. దేశీయులు దీనిని 
అరబ్ లేక జికీరతుల్ అరబ్ అని పీలుచుచుందురు. జిజీరతుల్ అరబ్ 

అన ఆరబొదీపకల్పమి ళ్ యు? ఎడారులు మెదానములు గల దేశ 

మని యర్థమిచ్చు ప్ బ్రూపదముననుండి అరబ్ళబ్దము పుట్టినది. పార 
పీకలు, రుదుష్కులు క అరబ్ సాన మని వ్యవహరింతురు, సాక 

అనునది పార సీకపదము కావున పారసీకులవలననే దీని కీపీరు కలీ? 
యుండును, 

సరిహద్దులు నై సర్పి కలకు ణములు 2 ఈబేశము ౧౨ - 3౨౧ 
శేఖాంశములు, 3 ౫_౬౦ “ అమోంశములమధ్య వ్యాపించియున్నది, ఇటీ 

వల బి ిటీమ్నిరీక్షణము క్రిందికి వచ్చిన ఈరాక్ (ట్యాన్సుజో రాకా 
ప్రాంతములు నష్టం దశ్నీణమున హీంమామహోసము ద్రృము, 

సుతాయ 4 డమట శోణసము ద దృమ్కు తూర్పున పర్షి 
యక్కా మాక ని సింధుకాఖులును దీని కెల్ల లుగ నున్నవి. ఈ దేశపు సీ 

శేఖ పర్షి యకా కమువాతేంటం లలు 

యారంభ మె రికాఈ అనుస్థానమువజికును ఈరాక్ , కువైట్ పాం 

తముల నడీమి యొల్ల గాం బోయి య-చటనుండి. పళ్చిమో త్తి త్రరాభిముఖమె ! 

జబల్ అనె జాప పర్వత ములవజకును. బోవును, అచటనుండి పడమర గ? దిరిగి 
అకాబానగరము దిగవవజకును బోయి యచటనుండి తిన్నగ దక్నీణ 
మందలి రమే జెనునగర మును బోవును, ఏడెనునుండి తూర్పుగా. దిరిగి 
ఇది రాస్ ఎల్ హడ్డ్ మియదుగా ఆర ర్మజ్ జలసంధిగు డా మరల ఫౌ నామక 

ఫానేమును చేరును, ఈ చేకయయుక నె వై శాల్యము (౧౦,౦౦,౦౦౦ ల 

అకా బానుండి యేడెనుపర్యంతము ౧౩౮౦౦ ల 

మెళ్లు, ఆచటనుండి రాస్ అల్ హాడ్డ్ వజకు ౧౨౫౦౩ దానినుండి 

ఈచదేళప్ర పక్చిమ భాగము. కోణసము దృ ద జ మంతయు ఉత్తర 
దతీణముగా. _పెనుండి యడుగువజకును: 'పర్వతనూలికలతో నిండి 

యున్న ది, ఈపర్వతములయెత్తు తూర్పునకు బోనుపోను. (క్రమముగ 
తగి తు. కావున esd మంతయు6. rans 

) లుండ Pea మూడు స్వాభావిక భాగముల కి, 0ద( Peas 
వట్టియెణారులు, లోయలు అరా నుల కల కజకుపీ (టెసనలలు 
నట్టనడిమి'భాగమున నుండ్క వానిచుట్టు నిసుకయెడారులును, వానికి 
నలు ప పకల సస్యవంతములగు భూభాగములును దృ్భన్లో. చరము లగు 
చుండును, ఇందు మధ్యస్థమన ప అల్ నెజ్డ్ ప్రా ౦తము.. దాని 



తంకీ 

నావరించి యుండునవీ నఫూద్ , దహనా, రుబ్ అల్ ఖలీ యను 

యొడారిభూములు. వీనికి నాలుగ ప్రక్కల సిరియక్ సనన్ 

అసీర్, హ్రామౌత్ , wal హాసా మొదలగు 

జేశము లావరీం చియున్న వి. వినిలో అసీర్ యమక్కా ఊమాక 

ప్రాంతములు మిగుల సస్యవంతము లగు నేలలుగలిగె ప్రాచిన-అరబ్బు 

లచే అకబ్ొఫీ లీక్స్) అనలా సౌఖ్య పృద మయిన అశేబియా యిని 

పిలువంబడుచుం జెడివి, ఇవి తప్ప తక్కిన దేశ మంతయు మొరఫు 

టి సుకయెడారులతో నిండియున్నది. దేశమందలి పర్వత పులో యల 

నుండి జనించునదులును సముద్రమున6 జేర(జాలక ఈయెడారులంబే 

యంతశానము లగుచుండును. వీనియం దక్క_డక్కు_డ జలపరిపూర్ల ము 

లగు తరుస్టానమా( 02565 ) లనేకములు కలవు. మదీనా, కాసీమ్, 

వశిసా మున్నగుపట్ట పకీఎణఇము లంతా న కలరు గట్టంబడీనవె, 

హెాజాజ్ , 

దకమునందు వందలకు మించిన మైళ్ళ పర్యంత ము "సడారులం 

వ్యాపించియుండుట చేత ను, నానియందు సుఖ పృ యాణయోగ్యములగు 

మూర్చ ములు లేక పోవుటచేతన్యు యాత్కికుల ధన్య మాన, ప్రాణములకు 

VP aes నొసంగ (గల సురా జ్యవ్యపస్థ దేశమున పడనే 

అనరేవియానుగూర్చిన సమాచార మిప్పటికి వలసినంత చాగుగం చెలీ 

యదు, అదిగాక మక్కా_నగరమును జూడవలయుననిన మహమదీయు 

లకుం దప్ప నితరులకు బొల్తిగ పిలు లేదు. ఆరంభమునం దీనగర 

మును ముసల్లానులు కానివారు జూడనెంచిన నుహ మదీయవేవము 

లూని యే అః బృవేశింపంగలిగిరి. a గను6గొను 

నిమి_త్సము ౧౮-వ శతా బ్రైనుండియు అ న్వేణములు జరగుచున్న వి: 

తీ శ, ౧౭౬౧-న సంవత్సరమున శకార్స్ట్రకా నెయ్బూర్ అను 

-డెన్గార్కు. దెశీయుండు జేనివ్దొరతనమువా రంపలగా వచ్చి ౧౭౬౮ 

వజకును పర్యటన మొనరించి తాను గను(గొన్న దానిని 

మునకు ెల్లడిచేసెను. ఇతనిపరిశోధనములవలన సమ్మగృమగు అరే 

బియా యొక్క సంత్నీ _ప్పవృత్తంతేము లోకమునకు లఫించినది. ఇతడు 

చెల్ల డిచేసినవివయములు తరువాతివారికి మార్చప్ర,దర్శకము లైనవి. 

కా గా సంవత్సరమున జె, హలెవీ జ మూ రెబొనగర 

మును జేరి తత్పమాపమందలీ చెక్క డపురాలను బరీకీంచి యటనుండి 

సాన్యా మాడిడ్ పట్టణములమోయదుగా మిజార్ అనుపీఠభూమి ను త్ర 

దించి సాదియకాళాసనములC బరీశీంచెను. 

క్రీ" ఫూ, ౨రోీ-వ ఏంట సాబియనులు రోమనులచే నోడిన ప ప్రదేశమును 

గుర్తి wg ంపంగ లైను. టా లెమో వర్గీ ంచిన న గ్ మనుస్థానము మదీనల్-అల్- 

ప పంచ 
లో 

మాహాూద్ దగ్గజి. త్ “బెలిసికొ నెను, మజుఫటిసంవత్సరమున 

నితండు మాలిబ్దగ్ధణ మదీనల్-అల్-నహస్ శిథిలావ శేవయులను 

బరిశోధించి పిదప నచటికిం దూర్చున వాడీపిజ్వాకొకు అడ్డముగ 

హాన్య్యూ ౨ తులు గట్టించిన యానకట్టను గనిపట్టంగలిగెను. 

తరువాత్ మారిబును దర్శించినయత (డు ఇ. గ్లాసెర్, ల? 

యా దేశపు పురాత త్త కవేత్త, _ తుర్కీ_దొరతనపు సంరతుణము కి 

_ఇఎజండియు నితండు 

ల 

అ 'బేబియా 

. నిత డీబేళము నన్వేషింప నేతెంచెనుగాని సానాపట్టణమున కుత్తర 

మున నివసించియుండిన హషిద్, జకిల్ జాతులవారు కొన్ని ప్రతి 

బంధకములను గల్పింపసాగిరి. కాని యితండు వెనుదీయక ఖారిద్ 

హీరా£౯ వాడిలమధ్య హిమ్యారై తుల ప్రాచీన oO 

కోధించి మారిబ్ వద్ద మటీకొన్ని MI సం గ్ మాాంప6 గలిగెను. 

అనంతరము అశేబియాసము ద్ర తీరమును సర్వే చేయ నెంచిన 

చల్ నె సైడ్ + కర్ట్రండక్ అనువారు వా ్రామాక్ ప్ర పాంత మున( బృవే 

శించి ' మొకల్లానామకస్థానమునొద్ద హిమ్యారైత్ శాసనములను జఫ 

కొన్నింటిని న. సంవత్సరమున ఫ్ంరప్ అను 

నతండు కై తీసుల్తామసాహాయ్యమున దువాకొవాడీ చేరి హజరై కొ 

దగ్గజ శిథిలావశేహములను గనులగొన్తి శాసనములను గూర్చుకొని 

జా ఎవ 

తా! పి బంనగర ములకు బోయి యచటినుండి కథిరీజాతీయు నొక. 

నిని మార్టదర్శకునిగం దోడుకొని కెరింపట్టణమునకుం బోయియు౦డం 

గొన్ని దినములు కడదినవెనుక నచటివారితో వైరము సంభవింవెను. 

అంత నితండు వెనుకకు మరలవలసినవా( డయ్యును. థియోడోర్ బెంట్ 

అనునత (డు పత్నీద్వితీ యుండె జకళఇమాంప.రీఫ్ తో చ్చాటునుగూడం 

గలుగ 6జే సికొని హారవ్మార్తమున నే వోయి హీమ్యా రైల్ శాసనముల 

నేకరింంపలలి”ను. కాని కిక నికిని చేశీయుల ఆటంకము లడ్డుత గ 

లెను. ఇదేవిధమున చెల్ సైడ్ ఊమాక్ ప్రాంతమును బరిశోధించెను, 

అచటివా రతనికి విఘ్న ములను నటైంచియండ లేదు. కాని వవోబీ 

లాతరుణమున6 జెలళేగియుండుటచే ముందునకు సాగిపోవ వీలుకలుగ 

దయ్యెను. పిదప మైల్ఫు అనునతే (డు వెల్ట్సైడ్ మార్చము నవలంవించి 

పోయి భహీరాఇలాకాయందలి విశేమాప ట్రణముం జేరి అల్ కటర్ వ్రాం 

తప్ప వృత్తాంతమును 2 జాలవజకు చెలీ? rns యల్, డి, వర్ భేమా, 

జోసఫ్ పిట్స్ మొదలగువారు తీర్ధయా త్రి త్రిళులవ లె వోయి మక్కా నా 

మును దర్శించింయుండిరి. 

బడీయాఇ లెబి క్ అనునతండు నుక్శానగర్చి oe 
మగు పరిశోధనము సలీపెను, ఆతడు అలీ యను"పే పెట్టికొని 

యాత్ర, త,సలిపి కొన్నియవసరములందు తె తెరి కులు గావింపవలసీన కర్మ 

విధా ములంగార్చి యు విశదీకరించెను. మక్కాఎచుట్టుప పృక్ష కల నున్న 

శ్రైనూదులవిపయమున6గాడ నితడు లిఖించియుం డేను, జె, యల్, 

బిర్క్సొహర్డ్ట్ అనువేతోొక (డును ముసల్గాక యాతి, తి,క్రనిజేవు మూని 

 మక్మా_యందు మూడునెలలు వసించి ane we 

గుటేంచియు, మక్కా మదీనామార్షమందలి న 

వ్రా, సియం డేను, 

రిచర్త్ బర్హక్ అనునత (డు ఆఫ్ గానియాత్రికునివేన. మాని 

మక్కా. ఖా పునర్నిరీమణ మొనరించి ఈజిస్టహాలకునిచే ననుజ్ఞా 

తుండె మిడియా యందలి బం-గారుగనులను బరిశోగ్గించౌను. 

త సంవత్సరమున ఈజిప్ణపాలకుండగు. మహమ్మదలీ 

యొక్క దత్తపుత్రు,. డగు ఇబృహీంపాహా. వవోవీల నడ(గం గర్రొష్క 



ర౧౫* 
అ రేబియా 

లో 3 
శా 

‘
=
 

Ce. 
ల
ో
 

త్ 
U
 

న
ా
ల
ొ
 

S
e
r
r
e
s
 

గ 

ట్ 

T
M
T
,
 

A 
లి 

S
E
 
T
N
 

ఇ 
t
a
m
 

g
y
*
*
 

w
i
n
 

య
ూ
 

a
 

ట
ే
 

| 
ళ
ో
 

"
4
 

శ
ః
 

ళం 

ల
్

 శన 

: 
>
 

YF 
క్ 

వ 
ఇ 

న్ 
| 

క్ 
న 
న
న
 

న
ళ
 

| 
అ
ల
్

 

t
i
t
y
 

| 
d
W
 

తా 

త
ల
ల
ు
 
త
ా
 ఫ
ి
 య
ా
 
షు ఆలు 

అత్ 
లీ 

లతే. 

ర
 
ల
ై
 

, 
o
o
 

f
y
 

క్ట ణ
ే
 ష
్

 

క
ల
ం
 

by
 

RE
C 

ya
 

¥
 

శి 
ర
 

: 

O
n
 

O
r
 
+
.
 
మ
ొ
డ
ా
 

| 

లక్రా 
లాటి 

బాప 



రండ 

నిమిత్తము కొంత సేనను అలేబియామధ్యమునకు6 గొంపోయెను, ఇతని 

పెంట యూాగోపీయకాఆఫీసరులును "పక్ర్కుమంది యుండిరి. వీరు 
“3 9 a శు త్యకముగ న స్వేషిం చిన కొత్తే వివయము లేమియు లేవు కాని 

వీరు  సమకార్చినసామ[గ్మివలనం దరువాత శ్రోధింపంబోవువారికి 

మంచి సౌకర్యములు దొరకినవి. ఇండయానొరతనమువారు పర్షి యక్ 

సింధంశాఖయందు జరగు 'సమ్ముద్ర ఫుదొ ౦గతే నమును రూ పుమాప( 

డలెపెటి మునుం దాపాంతేమున ఆరశేబిమానసితి~తుల నరయు 
లు శి లో 

టక జి య్. సొడ్రిర్ అను బంపియుండీరి. 

వింభుకాఖను జేరి. ఇ బృహీంపాపాతోో (హాశ 

నలె నని బమలుదే అను... కాని ఇతంకు వచ్చుటకు! బూర్వ"మే 

షె, బహీొం 'తొనున్న స్తా నమును ఏడి మదీనాకు బయలుదేటిపోయేను, 

శ పకా ఒకనిని 
వ, 

ఇత 'డా సంప్రతింప 

స్స సాడ్లీర్ గూడ ఇబ, పీాంనేన పోయినమార్షమున నే పోవుచు -తుద 

కతనిని కం గలసీకొ-నెను. అనంతర 'మాశె పైకా నోణసా 

గరతబమందలి యం బో శేవునకుం బోయొను. ఇందువలన నిశతం డీచేశ. 

మును క రా 9 జమటికి అడ్డయగ. 

ఇత6 డొనరించిన ప్రయాణమువలన నెండ కాలమునం' చదెనను అరేవి 

యాను మాటకు పడమటికి అడ్డముగ నేనాసహిళముగ. చాట 

చా(టినవా( డయ్యెను, 

వచ్చు నని స్పష్ట్రమయ్యెను. అటుతేరువాత ౫. ఎ, వల్లిక అనునతండు | 
వాడీసి ర్త క౯మాందుగ జెఫ్ నగరమునకును, అచటనుండి నఫూడ్ 

కం -హెయిల్ పట్టణమువణకును బోయెను, ఇతడు సృయాణము 

చేసిన ప్రాంత ముయుక్క. భాతికలకుణముల్ఫు జనుల ald ఇ ఆచార 

వవ్యవోర ములు మొవలగువాని విపయమయున లిఖిం చెను, 

సంవత్సర మున కార్లోగొర రనీ నామక ఇటలీ బేశీయుండు ఫన్ఫుదక్ర ర 

నర్తకి గుజ్తములను 

గహార్చి విలువగల సమాచారము నొసంగౌను. డల్లియు, జె. పాల్ గోచ్ 

అనునతయడు జౌోఫ్, దియావ్ ౩ ఖార్జ్ అఫ్ 

లాజ్ హోసా లోనగుపట్టణములను ౧౮౬౨-౬౩ ల. కాలమున సంద 

ర్శిం చెను, ఇతనివెంట బరకత్ అనుపేరుగల సిరియా టేశపు గక స్టవ 

మిప.నరీ యొక6్డడుం డెను. ఇత డరబ్బుల రాజకీయ నె తిక, సాంఘీక 

విషయములను బాగుగ విశదపటిచి లీఖించచెను. ౧౮౬౫ నందు పర్షీ యా 

సింధుశాఖయందు పొలిటికల్ ఆసిడెంటుగ నుండిన కల్నల్ pale) 

హియిల్ , బురైెద్యా 

ెల్లీ యనునత(డు వవాదీ రాజధానికి మివకొకార్యార్థము పోయి తాను 

జాచినమార్లము నంతను భానో ళికముగ వర్గీ ౦ చెను. “ఇతడు సాదుస్ 

దల నిస్థాం పూర్వ యుగము నాంటి ప మొక దానిని గనిస క్రైను, 

దానిని ధరాం ధులగు ము సల్గానులు ధ్వం సము గావించిరి, ౧౮౭ ౪-వ 

సంవత్సరమున చాళ్లన్డాటీ యనునక6 డెడారులవివయ మున పరిశోధ 

నములసలిపి లిఖిం చెను. ఇతే డు వ ర్లీకుల స సమూహముతో డమాస్కస్ 

పట్టణమునుండి బయలునెడలి అల్ హజ జ వద్ద మకాము చే సిను, అక్క_డ 

నెలవుకదుర్చుకొని ముదాయికొసాలీవద్దనున్న రాతిగోరీలను పరీకుణ 

+ ps, ధూపపటములను. “గైకొని శాసనములను గొన్ని ంటిని | 

సర్మగృహపటిచి వాని నన్నింటిని పారిస్ 

 బంపియుండెను. తనువాత నితిండు ఫకరాబమువీలతో ప పృయాణముల 

కాక్ 

కులం 

జీంపింస 2. _. ప్రాంతములుమూ త్ర, మ పషింప(బడినవి దవ్నీణమందలి యొడారు 

, | లింకను అనన్విష్టృము లై లెయుం డెను, 
౧౮౬ర-వ | 

నాన అరేబియా శే తెంచినసందర్శమున ఖై బర్ 

హర్రాను గనిపట్టంగలి గెను, మటయు నితండు మధ్య-అరేబియాను 

రూఢిపటేచెను. యుద్ధ కాలమున "నిక్కువగ ళీ 
. అ ౦తము, 

దకట ఆఫ 

అశేబియా 

పట్టశిమునందలీ రనెకొకుం౭ 

సలు పుచు అల్ చెజ్ల్ , హజాజ్ సరిహద్దులందు Sn © దేశ 

మున మిగుల బ,ఖ్యాతికెక్కిన ప్రాచీనకాలపు SN 

_నొకగానిని గనిప ప్తను, హ్యూబర్ పండికుండు దానిని పారీస్ లోని 

లో బర్ నందు. జేర్సిం'ెను, 

ఎనీబ్లంట్ నామకవనితే యు గలసీ 

పటణములసండా చాగాద్, కర్నొలా 
లు ది ్రే. 

విల్ ఫ్రెడ్ అనునత (డును, 

జఊౌఫ్మ ఊహపహాయిల్ 

నగరముల జేరి అల్ నెబ్డ్ నుగూర్చి యు, 

/ గ్రామిోణులనుగుజంచియు. (బ్రకటించిరి, 

అర బీగుజ్ణములనా, అరబ్ 

౧౮౮౩ నందు ఫి సి హ్య్య్యూబర్. అను ప్రాన్న్చేశయా తి, తి రుడు 

 డమాస్మ్క_స్ నుండి “హెయిల్ వజకును: (బృయాణము సలీ పెను. ఇతేంయడు. 

పెఇమాశాసనముతోపాటు మళీ పెక్కింటిని స్మగృ హించి జిడానుండి 
స్వ దేశమునకుం బంపి మరల "హెయిల్ పట్టణమునకు 6 బోవుచు + దారిలో 

మా రప Sn హతుండయ్యెను. 

దూకిన నోల్ల్ అనునత( డశ్రేటి జూ సంచార ము సలీపి గ్య 

సమె విశదీకరించెను. ౧౯-వ శతాబిప రశోధ 

దికయడే కెట్టకడపటివాండు. ఇంతీవజికో నశ్రేబియాయు త్తర 

ములను, 

ఇరువదవ శతౌొబ్దియం దశేబియానుగూర్ని సంపూర్లమగు జ్ఞానము 

కలిగను. ఇందులకు ముఖ్య కారణము జర ర్మనీయుద్ధమ. రాజకీయా 

వసర ములను బట్ట ఈ చేశమును బాగుగ న న్వేషింపవలసివచ్చెను. శవ 
లము స్థలమార్గముననే కాక వాయుయానములద్యారాకూడ పరిశోధ 

నలు జరగినవి, ఆళోయిస్, మూసిల్, కల్నల్, బి. ఇ. లీవ్ మకా 
మిస్ జెర్ ట్రూడ్, బెల్, పేక్ న్రపీయర్. లోనగువారు యుద్ధకాలశు న 

నచ్వేషిం చినవారిలో న య 

లీచ్ మక్కా బార్ శ్లేరాంకీర్, డిక్సకా, మేజర్. ఆర్, ఇ. 

ఏజ్ మక్ లనువారు అశేబియామధ్య భాగముల నన్వేషించిరి, ఈ బేళ 

మును దూర్చుననుండి పడమటికి డాంటినవారిలో మజియొకండు జై. 

బి, ఫీల్ భె ఇత (డు పూర్వులు లీఖిం చినవానిని ఖాయపటిబెసు,. 

మటియు ఆఫ్ లాజ్ , ఖార్జ్ ప్రా, ంతేములం బేకాలమునా(€ివో నోఠీల 

శిథిలావ శేవములను గను(గొని న అల్ ఫెబ్డ్ 1 ఇలాకాను అరేచియానై వైర్యత 

'ేళశములతో6 గలుప్రట కనువగు కఠుసానము. 'లేవియు. లేవని ఇతశండు 

“ధింషం బడినది జాబ్ 

దేశవిభాగముల్ము నదులు, కొండలు, సరస స్పులు:.. -_ ఈ జేశతుం : 

్రుకాఖండములోని. సవోరాయెడారియొక్క్ల. భఛాతికలకుణ స 

ములు క నృట్టుకు, ఇందువలన నిది . నాయొజ్తారీయు. 'ప్రైచీనక్తాల . 



అ "బేబియా 

మున నొకటిగల నలసియుండవచ్చు నని యూహింపంబడినది, వదు 

లుగ నుండు ఇసుకమెదానములు, బాలదూరమువటకును ప్రసరించి 

యుండు శాతిశేలలు, పెద్దా పెద్దబండలు, చావులు, చిన్న యేటులు 

గల తరుసౌనములు, పాని నంటికొని యుండుతాటితోంపులు, సాగు 
బడి _ తేనిగూములు . మొదలగునవి సవారాయెడారియం చెట్లో 

యటులే ఈ దేశమందును' గలవు, "అశేబియా జే ట్రియ్యా పతం 
డెజర్హా అశేబియా సెల్కు అని, 'ప్రాచిను లీజేళమును మూడు భాగ 

Pe శావిరీదియుండిరి, .జృట్రి మనగర మనక 

నుండు . ఇలాకా అశేలియా కేద్ర యా, ప వస్తుత మీ ప్రాంత మరే 

బియానుండి విడి వడియున్న ది, pan రజక మశేదియా డెజర్లా, 
అరేబియా ఫలిక్సు అన€గా సౌఖ్యదాయకమగు ప్ర ప దేళరుని యర్థము, 

ఇదె ముఖ్యముగ వైర్భతకోణమం దున్న “యమన ప్రాంకేమన 

కొస సంగంబనిన పేరు, 

జాట్టుప్రక ల 

కాని ప్రస్తుత దేళవిభజనము రాజకీ యానుకాల్య యుల ననుస 

గించి కాని భౌతికలకుణములనుబట్రి కాదు. శోణసము ద ప్ర దృపు.తూర్పు 

తీరమున నినా యిర్వీపకల్పతునకు దత్నిణముగ ప్రా, 

a దానికి దక్షీణయన అసీర్ యమక భాగములున్కు దక్షిణమున | 

దొామాత్ | డమటనుండి . తూర్పుకోణమువజికును వ్యాపించి. హ, దా, 

వల్లా కాయును, ఆన్నేయభెగమున ( ఉమ్మాక్ ప్రాంతమును పర్షి యా | 

సింధుశాఖమాంద అల్ హోసాా కుచె వె టొఇలాకాలును, మధ్య భాగమున 

ఆల్ నెజ్ట్పీ కభూమియునుు ఉత్తరమున జబల్ సుమార్ , 

న ఇప్పటివిభ ములు: ఇవిగాక అలొనెజ్డ్ కు దకీణ 

ముగను, ో 

యన అనన్విష్టమగు ప్ర, 

బ౯౦౨ మొదలుకొని. ౧౯౧౫. వజకునుగల దానా 

హా 

ప, దేశము గలదు. ఇదంతేయు వట్టి యెడారి, 

బ్రీటివ్ 

తులువ.౫_ ఆ సరుల సమేళనములు కొని ను. ని కా స్ట య నీ లా శాటితోంపు లనేకములు గలవు, ఇచట6 దయారగు యందు అశేబియాలోని స్వతం త్ర తృరాజ్యములకును, తురుమ్ము లి, బి ట్రీక్ 

రాజ్యములకును సరీహద్దులవివయమున కొన్ని పరిష్కారములు * జరగ | 

యుండెను. కాని జర నీయాద్ధముకారణముగ నాసమయము లన్ని యు ౮ 
| యున్నది. ఇదె తూర్పుననుండిె పడమటికి ఈం౦ల మైళ్లు, G _త్రరమున 

“నుండీ దఠత్నీణముగ ౨౦౦లి మె భుండును, సము, ద తటముననుండి దీని 
ఫోణఫము ద్రతీరమందలి ప్రాంతములలో. ని న సె డి| 

స్ట | కా నుం యెత్తు 3,000ల యడుగులు, 

దాటుమా "అపోయినవి. 

ర ందివణికోను పర్యతమాలికలు ప్యోపించియున్న వి. 

దక్షి ఇభాగము లనందగిన హ గ్రాత్ శషేంక్, హన్రావెబరు. లనుక్రాం 

డలు ఈ,కే ణికి య దూర్చుగ నుండును. మిడోయాయం. దారంభమైన ఈ 

పర్యతమాలికలు దకీణాభిమఖములై కృనుముగ నున్నత మగుచు 

బ్రయిఫ్ ప ట్రణఘుద గ్ర ఆగ అనీరునందలి భూములతో సేకీభవించి. 

యమనునందలి. కొండలతో? గలయును. _హర్రాసమిోపమందలి. జబల్ 

అనాజ్ నామకశిఖిరయుయొక్క_ యెత్తు, ₹4000౦ ల అడుగులు. యమను 

కాక్. ల. . లోని పర్వత ములల శి ౧౦3౦0౦ ల్ల యడుగుల - యెత్తుగల ' అగ్రము 
*క 

నఫూద్ లో 

వీన్సి మొదళ్లు. 

మిడియా చేళమునం గలవు, జబల్ డ్రూజ్ నామక అన్ని పర్వత ముల తు. పచ్చిగడ్డి ములచును. బేళమందలి బదువీలు పశువుల 

. మందలతో ఒం మెలకంచేములత్ వచ్చి యిచ్చట మేపుకొనుచుందురు. 

మణియు నీచేశేమునందు 

"వలన 

నుండును, 
దామాక్కు ఊఉ _్రరముగను దహోనా లేక “పబ్లలొఖరీ an 

లం & 

| లును గలవు, హెజాజ్ ద&ీణమం దికేణి సారవంత మై సస్య'సంవ 

ర్ట మెయున్నది. మదినా, హయ అల్ నఖల్ మకా 

a మక్కా నామకప క్రుణ మును ఈ శ్రేణులందే కలవు, అసీరు 

యమనునందలి పర్వత ములు మటింత ఫలవంత మెనవి. ఇచట కాఫీ 

మిగుల తయారగుచుండును, హ్మడ్బామౌత్ నందలి లోయ లన్నియు. 

ఊాటితోంఫులతో నిండోయాన్న వి. పొగాకును ఇచట బాగుగ చెరగు 

చుండును. మికియాయందలి పర్భత ములలో పూరు బంగారము 

దొరకుచుం డెను, అసీరునందు కిరసనాయిలళ్ జావులు కలను. “పెక్కు. 

చోట్ల రాతియుప్పు దొరకును, ఇటు లే తూర్చునందలి ఉమాక పాం 

లేమును మికి్మ_ లీ సస్యవంతే మైనది, ఇచట . జబల్ అఖదర్ నామక శిఖ 

రము కలదు, అల్ హాసాలోని సమ్తాక్ దిదీబా లనుచోట్ల సున్న పురాతి 

గనులు కలవు, మజణియు నీప్రాంతము క్రీత్రోన్ల జలకఘుండలములకును, 

పంటకాల్యలకును, చెట్లు చేమలకును ప్రసిద్ధి కెకీక్రనది. ప్రపంచ మంత 

టిలో మేలెన ఖర్టూరము లీచట దొరకును. హాాఫూఫ్స్ ముబారిజ్ 

లనునవి ఇందలి ముఖ్ట్యు పట్టణములు. ఇవిగాక కటిఫ్, ఉశేర్ 

కువైట్ కటర్ , జబెల్ నామకనగరములును కలవు. 
షి భాంత | 

విరియకా ఎడారి లేక హమాద్ (రాతియెడారి) అనుప్ర, దేశ 

మరేబియాజ త్తర భాగమున వ్యాపించియున్న ది. ప (ప్రకృతిసిద్ధ స్దముగ నిది 

అశేబియాకం రాం రాజకీయముగ నందలిచోలభాగము 

నీరియాలయందు కలుపంబడినది. ఈ 

Cea పడమరగ ఫీ ంటురాలతో నిండిన నల్ల చేలయెడారి 

కలదు, ఈ యెడారినుండి ఈ రాక్రువజఅకును భూమి ట్ర 

ఇందు వాడీ హౌరాకా అను నది కలదు. ఇది జబల్ 

డ్రూజ్ ప్రాంతమున అ జ్రాక్దగ్దరి జల స్రోతములందు6 బు దత్నీణ 

పట సరకు కాప్, ఇ త్రీ లను ఉప్పుపండు నగరములమోిందుగా. 

) సాకల్ల క అను తరుస్టానములపర్యంతే మును బోవును, కాఫ్, 

ఉప్పు సిరియా దేశము నకు బోవుచుండును. 

అలెనెజ్ష్ కు, ఈళాన్యమునందు. నఫ్రూద్ పీఠభూమి వ్యాపించి 

ఇచట నీటికి క కటువు, కాని చలీ 

కాలమున వర్ష ము కురియుటచే జేళమం దంతటను పశువులు మేయుట 

చచ ౦డవాయాువులు వీచుచుండును, వీని 

పిదపెద యిసుకతిప్శ లేర+డుచుండును. జకొళ్రాక గాతిప ద్ద పెద్ద (కన్న, లక్క స 
పొడుగు మనుజు. డొకదినమున నడవ(గలిగినంతదూర ముండును, 

ఈ తిప్పలమధ్య చీర్పడు లోయవంటిఫాగమును దాంటుటకు మూడు 

_శాలుగుగంటలకాలము పట్టును. మజీకొన్నిచోట్ల కాలాక నగ 

1 'వేర్చడుతిళ్ళలున్లు ప 



'ఈ౧౮ 

అల్ నెజ్ట్ , హాసా ప్రాంతములకు నడుమ దహానాయను ఇలాకా 

కలదు, దీనిపాడువు len. ల మైళ్లు, వెడల్పు 30 మెళ్లేకు మించిలేదు. 

ఇందును ఇసుక తిప్ప లేర్చడుచుండ డును. వండియు నిచటి యు తర భాగ 

మున ౨౦౦, 3500ల యడుగులయొత్తుగల ఎజ్జమట్ర తిప్పలు కానవచ్చును. 

వినిమోంద “పేరున కె న గడ్డి మొలవదు. దక్షిణమున శకేయసకిెల(దెయు 

 నీతిప్పలు తస్టచుంబోయి తుదకు సంపూర్ణ్మముగ( గానరాకుండ(బోవును, 

. రియాథ్ పట్టణముననుండి వోసాకుం బోవు రాజమార్గమునకు దక్షీణ 
ముగనున్న దహానాభాగ మింకను అజ్ఞాతదళయం దె యున్నది. ఈ 

యిలాకాయందును నీటికి. గజవే. ఇచటను శీతకాలఫువానలచే "మొల 

చుగడ్డిని మేపుకొనుటకె బదువీ లేతెంచి నివసించుచుందురు. 

అల్ చెజ్ల్ కు దఖ్నీణమున రుజ్ అల్ ఖలీ యను నెడారి ప్రాంతము 

కలదు. ఇది మొన్న మొన్నటివజకును నితాంత మజ్ఞాత్ ముగ నుం డేను 

కాని ఇటివలజరగిన య"న్వేవమణములవలన ప్రాచీనకాల పు శిథిలావ శేహ 

ములు కొన్నియిచట వెలువడినవి, ఈ పాంకవాసులకు అల్ ముర 

లని పేరు. విరు ఊమానీరా లను పేీరుగలఒంటులయబాలించి వానిపాలను 

ఉపయోగిం చుకొొనుచుందురు. ఇందు జ చె ల్ అనునది ముఖ్యపట్టణము, 

_ అశేబియాయొక్క_ నట్టనడుమనున్న దేశము అల్ నెజ్స్. సంక 

రములేని అసలైన అరబ్జాతివారి కిదియే జన స్థానము, ఈ యిలాకా 

యందు మూడు గొప్పవొడిలు కలవు, అశేబియాబేశమున సము దృగా 

మిను లగునదులు లేవని యింతకు ( బూర్య మే (వ్యాయయడినది. "వక్తా 

కాలమునమా తీయ పృవహీంచి యేయిసుక యొడారులందో ay 

రాకుండంబోవు కొండలోయలకారణమున చేర్పడిన నదు లశేక ములు 

కలవు. గఇపి ఇచట వాడీలని పీలువ(బడుచుండును, అల్ నెజ్ష్ యొక్క. 

యు త్తర భాగమున రీమా నానుకవాడీ కలదు. ఇది హర్రా, వై బరుకొండ 

లందుయుట్లి కాస్ ౦జిల్లా నడిమివజుకు వచ్చును. అచ్చట బృ (బృహోండము 

లగు ని సుకతిప్పలం దంత రానమె మరల కొన్ని మెళ్లీ యు. వెలువడి 

అల్ొబరీలా అనుపేరుతో జూమైర్ వజకును బోవును, రెండవది వాడీ 

స్థిరా, ఇది "నెక్స్ ప డమరగ నున్న వీఠభూములందు జనించి కొంత 

దూరము ప్రవహించినపిదప షూ - ఇబ్ - బర్క్సా అను పేరుతో 

జబల్ టువైక్ కొండలగుండా ప్రవహించి యనూమా అను 

చోట వాడీ పూనీఫాతో6 గలయును, ఆచటనుండి హాసాగుండా 

వాడీసహోబా యను పేరుతో జని అల్ కటర్ వద్ద పరి రి యాసింథు 

శాఖయందు పడును, మూడవది వాడీదవాసీర్ , కు యమన్, 

అసీరు ప్రాంతములనుండి వచ్చు రన్యా, బప టథ్ లీభులను వాడీల 

hana చేర్పడినది. ఇది సులాఈల్ దేశముగుంణా 

హించి రుబ్ అల్ ఖలీయం దలి యి సుకయొడారులలో నంతర్థాన 

నుగును, ఈమూడు వొడిలయందుమా త ము ప్రతిసంవత్సరము 

క్రమము తప ప్పక సరియగుకాలమున( బ్రవాహేము Py 

తేల జన న్యసానములగు హర్రాబె బర్ మున్న సపర్వతముశే 
_ హాగ్ బ దవాకీర్, క; అర్థ అకక అరే 

శ 

లియము నూనెభావులు 

అరేబియా 

బియాపళ్చిమమం దే కలవు, ఇవి ౫ ౬ వేల యడుసలయెత్తు కలిగి 
యుండినప్పటికిని నడుమ కనుమదారు లుండుటచే నిటు నటు రాక 

పోకలం గావింప యోగ్యము అెయున్నవి. మిక్కిలి యుత్తరమున 

నున్న జబత్వమార్ ప్రాంతమును ఒకయొత్తయిన_ పీఠభూమి, ఇందు 
'సమానాంతరముగ నుండు రెండు 

కొండలవరుసలు కలవు. "హెయిల్ లోనగు పట్టణములు కొన్ని 

ఈకొండలనుండి వచ్చువాడీలమో6ంద నే యాధారపడియుండును. పర్వత 

ప్రాంతములను వదలీనచో తక్కిన వమ్తార్ ఇలాకా యంతయు వ్యవ 

సా యానుకూలము, వాడీరీమా పొటుదల కల కాసింజిలాయం౦దు 

అనెజ్యా బు రై దానామక పట్టణములు రెండును తరఠుసానములమో౯ద( 

గట్టంబడినవి. ఈ జిల్లాకు దక్షీణమున నున్న ఖార్డ్ ఆను మటియొక 

బిల్లాయందు అగాధములగు మడుగులు కలవు. వీనియందలి నీరు చాల 

దూర మువజుకును బృవహీంచి జనోపమయోగ మగుచుండును, ఇచట 

ప్రాచీన కాలమున పర్థి యనులు గట్టించిన నీటికట్టడముల శిథెలావ 

శేవము లిప్పటికిని ఈవివయమున ఆనాంటివారికి గల నాన పుణ్యము 

లను నిలీపజుచుచున్నవి, ఇంకను దఠీణమున  ఫరానామకజిల్లా కలదు. 

పాటా, హరిక్ పట్టణము లిచటి ముఖ్యనగర ములు, ఈ జిల్లాకు 

పశ్చిమమున 'అఫ్ భలాజ్ ప్రా పా.0త మున్నది, ఇందు అకేవియా జేశమునం 

దంతటికిని విశాలము ఉహౌల్ జబల్ నామకతటాకము కలదు. దీని 

రమాభార మున అల సన చేల సాగబడి యగుచుండును. 

జబల్ అజా, జబల్ సలా లను 

భూగర్భము :__ మధ్య అశేబియాభూగర్భమునకును ఈజిస్ట 
భూగర్భమునకును సామ్యము కలదు. చాలలో(తున నడుమనడుమ 

తో"బ్హలు కల నల్ల రాలును వాని పె నిసుకరాతిపారలును గానవచ్చును, 

ను ఈ జౌఫ్వద్ద భూమ్యుపరిభాగమునకు వచ్చి 

హెజాజునందలి ౩ లుమార్గము వెంట వెంట దకీఇముగం గొంతగూరము 

వజకును బోయినవి. జౌఫ్ నుండి తూర్సుగC బోయినచో నిసుకరాల 

మీదను కంకరరాలు కప్పుకొని యుండుట కాననగును. సున్నపు 

రాతిపారలు వాడ్*ీ నరాయందును, ఈరాక్ సరిహద్దులయందును, జురా 

సియంపారలు జబల్ తువై క్ కొండలవరుసలందును గలవు, ఇసుకరాల 

మోందను నల్ల రాతిచట్టులమిందను జ్వాలాముఖీ ర్వతవినిర్ల త దృవ 

(దృవ్యజాల నంతయు కరుడుగట్టి శిలారూపముగ మాజియున్న ది, 

హరా కొండ లప, కార మేర్పడిసే, ౧౨-ఎ౨(౬-వ:. సంవత్చీతమున 

నొక SRP పగిలియుం డేను, అగ్ని పర్వత ముల కాంత వివృత 

వదనములును పెక్క్కుులు కలవు, ఏచెనుదగ్గర నొక అగ్ని పర్వత 

మట్టిది కలదు, 'బేవిల్ మాండబ్ జలసంధియొద్దను నిష్పుకొండలరాలు 

జానవన్వుత అశేబియాదక్షీణమునను, ఉమానునందును_ చీల పలుగు 

రాలమయము. కాని న సున పరాయియన నమితముగం గలదు, wall 

రృమఃనడి Mma, పరి రి యకానింధుశాఖియందలి బహరక్ 

దీవిదస్టర ముత్యములు దొరకును, మ క CETN దిటీపల "నే షెట్రా 

శతృ గా బయభుపడీనవి, 



ల "లేబీ యా 

_ కాలమానమ్ము శీతోప. వ్ల స్థితి: అశేబియా చేశమునందలి యు 
మక్యధికము. ఎడారులందు శీతోల ప్ర దేశము తషలకికా నంత తన 
ఉఫస్లము రా తికాలములందు ౧౦౮ కాని లేక అంత కెక్కు_వ కాని 

Malai పగటిపూట ప్రాతఃకాలమున ౧౦౮ అంశములతో 

నారంభయమై క రానుముగ ౧౧౦ ను మించిపోవును. అల్ చెజ్జ్డ్ నందలి 
మధ్యమూక్యుప్ణ ము ౧౧౨ ఆఅంశములకు సాధారణముగ ర 

ఉత్తర ప్రాంతమున మంచువానలు కురియుట కలదు. అందుచే నచటి 

యుస్లము ఒక్కాక్క_సమయమున ౧౮ ల వజకును దిగును. పశ్చిమ 
అరేబియాపీ పెరభూములందును, పర్వత ములమిో (దను, ఉమాకా ఇలాకా 
యందును కాల మతిమనోహర ముగను, సౌఖ్య దాయకముగను ఉండును, 
ఫోణసము, ద (ద్రతీరపు మిడియా దేళథమునం జలీకాలమునం జలీ యపరిమిత 
ముగ మన యమనకా, రూమ్మాక్ పాంఠములందుం దక్క తేక్కి_న 
చోట్ల వానలు సరిగ కురియవు, బకోవేళ కరి? సినప్పటికిని 
మున్నగునానికి సరిపోవు, కాని వసంతమాససమునందు తరుసానములను 

చూ (త్రము వికసింపంజేయం జాలువర్ష ము కురీయుచునే యుండును. 

హాజ్ పర్వతములందు వర్ష ము మిస్కటము. అరేబియా యుత్తర 

ప్రాంతమున తూర్పు ననుండియయా, పడమటనుండియు వాయువులు వీచు 

మ ఇందు పశ్చిమవాయువులు మధ్యధరా సము దృముననుండి 

"పరులు 
OG. 

పొలస యినుమో (దుగ వచ్చువర్త మును నూచించును, తక్కిన బేళమం | లు ద్ని స్ట 

దంతట వీచు ఉత్తర దక్న్షీణవాయువులలో దక్షీణపుగాలి కీతకాలము 
నం చెనచో వర్ష మున్వు అన్య కాలములందు వేండిమిని నూచించును. 

ఇవికాక సెయాక్ లేక సామియేల్ అనంబడు వివవాయువు 

ఉత్తర ప్రాంతేములం దప్పుడప్పృుడు విచుచుండును. ఈ వాయువేగము 

వలన నెడారులందలి యిసుక పెకి లేచి "మేఘములవలె కమ్ముకొని 

పోవును. ఆసమయమున ప చ్రుయాణము సలు పుచుండు _మ్రాణులకో జీవ 

ములు నిలుచుట haa ఈ దీని దున్ఫరీణామములనుండి తప్పించు 

కొనుటకు బాటసారులు గాలీ యారంభమైన వెంటనే నేలమోందను 

'బోరగిలి ప పరుండెదరు. పకువులు ముఖముల. నిసుకలో 6 బెట్టుకొని గాలీ 

యడంసవబికు నటులే పడియుండును. వాయువు కా వీదప 

మెల్ల ల లేచి. 'ప్రయాణముల సాగించుకొనవలసీయుండును, 

జంతువులు, వనస్పతులు ; — ఆఫీ ఫ్రీ కాఖండమునందలి జంతు 

వులే ఇచటను గానవచ్చును, ఇవి నా APE AO 

పడినవి. ఆ ఫ్రీకావై వున శోణసాగరతీరమున మిక్కిలిగం గన్నించు 

దుప్పిజాతులం దొకటి ఇచటను గలదు. అరబ్బులు దీనిని ఒక ప్ప్కకార 

మస అడవియావుగం దలపోయుదురు, యమక్కా హెజూజ్ పర్వతము 

"లం దొకవిధమగు అడవిగొప్త కలదు, కోంతు లిచట నపరిమితము, 

వానియం దేక జాతులును కనా! త్రో (డేకు సివంగులు -చిజుత ఫ్రులులు 

చాల గలవు, పర్వతమయ ప్ర, 

పతులం దన్నిటికం పెను "పెద్దది నిప్పుకోడి, అడవనికోళ్లు, పావురాలు, 

FF వాకుల్కా గగ్జెరలు, డొల్ల ంకిపిట్టలు విస్తారయగం గలవు. ఎణారులందు 

ప, చేశములందు జంగుంబిల్లు "లెకక్క్టువ, 

రగా 

మజేకొన్ని వి శేవ,.పకతులు క న్చడు చున్న వి, తేళ్లు జెల్హుల్బూ రోకటి 

బండలు నత్యంతేము, _పెరుల ధ్వంసముచేయు మిడుతతండము లగణీత 

ములు, బనువిలు వీనిని ఆహిరపదారముగ నుపయోగించుకొనుటకు€ 

బట్టుకొని ధాన్య పుకోవ్ద్షములను నింపుకొనుచుందురు, 

తేనెటీగలు బాలింప(బడుచున్న వి. ఒం పెలు, గుజ్జములు, గొ కులు 

"మేళలు ముఖ్యుములైన గృహ్యజంతువులు, కొ లందిమా తే, ముగ నోవు 

లును గలవు, ఒం కులవ్యాపార మిచట చనెక్కు_వగ జరగుచుండును, 

దీని నిచట చెడారియోడ యని వీలుచుచుందురు. ఇది దెనమున కిరువది 
యెదు మైళ్ల చొప్పున బృయాణముసలుపుచు మూ౭డుదినములపర్యంతము 
నీత శ్రాగకుండ నుండంగలదు. చలీకాల మెనచో ఒక్క_ నెలవజకును 

నీరు ్రావ దని చెప్పుదురు. ప్రా-వీనకాలమున గుజ్జిముల కిచట 
మంచిపే రుండెను. కాని ప్రస్తుతము వీనివ్యాపారము చాొలవటకె 

తీణించిపోయినది. కొలందిమా త్ర ముగ నిప్పటికిని అనైజ్యా కాళిం 

ప్రా ంతేములనుండి ఇండియాతో గుజ్ణుముల వ్యాపార ము జరగుచున్న ది. 

వాసా ప్రా, ౦తమున  తేల్లనిగాశిదలు కలవు. ఇవియు జం పెలవలె 

దాహము మ నోర్చుకొని యెడారులందు ప్రయాణము సలుపంగలుగును, 

ఇచటి మేకలు, నొ జైలు ఊనికొ అకు ల వీనివలన లఫించు 

చర్శములును నేయియు పర దేశములకు. బోవుచుండును. బదువీల 

Paes కుపయోగపడు ఒకవిధమగు మోటురక పువ్యస్త్రములు 

గొ ల్రైవెం డ్రుకలతో డను, టోపీలు మున్నగునవి ఒం కువెండ్రుకల 

తోడను నిర ౦ప(బడుచుండును, | 

హూాబాజునందు 

ఆశేబియాయందలి వృకు జాతు లా శ్రీ కాఖండమునందలి వొనిర 

బోలియుండును కాని పశ్చిమానియాఖండస్రవానిం గాదు. పీఠభూము 

లందు చింత అంజూర చెట్టు గలవు, అగరు చెట్లు చాలచోట్లం గాన 

వచ్చును, మిడియా దేశమునం దనేకములగు ఫలవృత.ములజాతులం 

కలవు. ఈంతచెట్ట[స లెక్కలేదు. వీనిని పొలములకు కంచెలుగ 
నుపయోగ పడులాగునంగూడ6 బెంచుచుందురు, ద్రాకులు ఖర్లూర 

ములు అకోటులు, పనసలు బాగుగ ఫలీంచును. సారవంతము లగు 

భూములందు జో" న్నలు, గోదుమలు యవలు, నీల వత్తి, చెజుకు 

మున్నగునవి పండును, ముల్మంగ్కి దోస, గమృడి మొదలుగాగల కాక 
ములును _పెరగును, కుయిఫ్ సమిపమునన్కు కొండలమిో6దను గులా 

వీలును మజికొన్ని సుగంధ ద్రువ్యములును ఉత్పతి తి యగును, కాఫీ 

పువ్ము_లము, బెర్రీ లను చిన్నపండ్ల నెండించి వి దేశముల కం పుటయ 

కాక వానితొక్క_ల నూడ్చి వానితో మధు దృవమును చేయుచుందురు. 
ఈ ఫలములే కాదు; పానీయములను,. bran చేయ మటీకొన్ని 
మూలికలు, వనస్పతులును శలవు, హ ద్రామౌత్ నందు పాగాకు 

 విస్తారముగం బెరుంగును, మాశేళ్లు మొదలగు గర వృకయులు కొన్ని జిగు 
రులను దయారు చేయుట కప పయోగింప(బడుచున్న వి. ఈ బేళమందు 
"పెద్ద ద్ర పెద్దయడవులు లేవు, 

జనులు జాతులు మతములు ఈ జేళమునం (బృధాన మెనది 

అరభ్బీజాతి, వీరంత పొడుసగం గాని పొట్టిగణాని న మధ్యమ 



రం 

దళయం దుందురు, మంచి పుస్ట్రీయు కండబలమును గలవారు. మొగము 

గోదుమరంగు కలిగియుండును. నుంచి చుబుకుందనము, స్వతంత్ర, 

స్వభావము కలవారు, ధే ర్యము, మిత వ్యయము, విశ్వాసము, అతిథి 

సమానము విరియందలి సుగుణములు. కాని విరిపగమా త్రము పాముపగ, 

పగవానిని బాధింప నెట్టదుప్కాార్యము నెనం జేయుటకు వెవరు. 

య్రీలా గృహకార్యనిర్వ్యణహమున సామర్థ ము గలిగియుందురు. 

పృస్తుత మో దేశమందలి జనసంఖ్య ౭0,00,00౦౦లు. వీరిలో 

30 లకులు అవీరు, యమను శ్రాంతీములందును, ౧౦ లకులు "హెజాజా 

నందును ౧౦ లకులు ఉమాక్కా హ హ_ద్రామాతులందున్ను ౨ ౨౦ లక్షలు 

అల్ జ్, హానా, డెజక్రా లను ఇలాకాలయందును గలరు, ప్రాచీన 

కాలమున నెడారులం చెవరు నివసించుచుండినదెయు, వారెచ్చటనుండి 

వచ్చినడియు చెవరికిని చెలియదు. చ్రస్తుత ముత్తీర పాంతేములందు 

అనెజా లని పిలువంబడువారు యామనునుండి వచ్చియుందు రని 

యూహింపయిడినది,. అరబీగాఫల ననుసరించి వీరు కహటానులనియు, 

ఇస్తా యేలు లనియు రెండుతెగలు. ఇందు కహటాను లనువారు సాం 

సంతతివా రనియు, సాంకర్యము లేని యు త్తమజాతినా రనియు అర 

బ్బుల యఖిప్రాయము, సామ్వంశీయు( డగు కహటనువలన నుత్పత్తి 

మైనందున కహటాను లనుపేరు పీరికిం గలిగెను, ఇస్తాయేలువలన 

వచ్చినవారు ము_స్తర్భ లని పిలువంబడుచుండిర. ఈ ఇండుతెగలును 

సెమిటిక్ జూతికిం జెందినవియే. 

దృముగుండా వచ్చి అరబ్బులలో లీన మెపోయిన నీగ్ఫోలు కలరు. వీ 

రిప్రుడు జబల్ వాల్ 9 మె టై బర్ హరా ప్రాంతములు మొదలుకొని వాడీ 

దవాసిర్- ba ఇలాకాయందు కానవచ్చుచుందురు. వీరు బానీ 

_ ఖీదీరు లని పిలువంబడుచుందురు. పూర్యభాగములందు సులాబా లను 

చేటోకజాతివారు కలరు, వీరు కె స్పవు లని వాడుక. తక్కిన తెగ 

లవా. రందటబును వీరి నించుక నీచముగ6 జాచుచుందురు. కాని వీరు 

_ “మంచిపనివాండ్రు. వేటాడుటయందు. వీరి శెక్కు_ప నేర్చరితనము 
కలదు. స్వదేశమున వీరు చేయుపనుల నన్నింటిని పళ్చిమ, ప్రాంతమున 

యూదులు సలుపుచుందురు, ఇస్తాందీక్షను. శ కొనని ము _సర బాజాతి 

వాలే ఈయూాదు లని ప్రసిద్ధి కలదు, పీరు. సానానగరసమిపమునం 

చెక్కు_వగ నుందురు. ఈసమ_స్తయరబ్బువాసు లందజలో హదేసీ స్ (స్ట్ 

వాసు) లనియుు బదువీ( సంచారు) లనియు శెండు భేదములు 

కలవు. అలేవియారాజకటుంబములకు6 జెందినవా రందబును అనాజా 

వంశీయులు, ఇప్పు డరేబియాను చాలించు ఇబ్బ్బ్సౌదును ఈ వంశ 

జుంజే. మహముద్ 

staan ౦చుచుందురు, అందు అ ్రాఫ్కులజులు స్కీము 

ఖులు. యమక, హచద్రామాత్, ఊమాకా ప్రాంక్ షులం దిమహమ్గదు 

బంధువు లిమాము లనుపేర నధికారముల సలుప్రుచువచ్చిరి. 

వవాోబీ లిఫుడు విరి యధి కారమును నాశనము గావించిరి. 

కాని 

_ పర్శిశృము వ్యాపారములు, రాక పోకలమార్లములు:ఈ దేశము 

పర్మీశ్రీమాభివృద్ధి కనుకూల మైనదికాదు. ప్రా వీనకాలమున అరబ్బులు 
లత 

ఫీరుకాక ఆ ఫీ కానుండి నోణసము | 

ప్రవ కృయొక్క దెహసంబంధు లందబును పళ్చిమ 

వారికి 

అ"బేబియా. 

సక లవ్యాపారములందును ఆరికేరేయుండీరీ కాని. 'శ్రుస్తులేము వీఠ్రును 

గాఢమగు అజ్ఞా నాంధ కారమున'నే మునిగియున్నారు.. తూర్లున 
పాందూ దేశమున పడమట ఈ జిఫ్లు లోనగుదేశములును శె "న్నత్యము 

నందియుండ మధ్య భాగనుం దుండుటచే అళశేబియా దేశమును మంచి 

దశీ నందగలీగను. బంగారము, సుగంధ దృవ్యములు _ఇండియానుండి 

యీ బేశముగుండా ఈజిప్రు నకు బోవు చుం జెడివి. క +- ఫ్రా, ౨౬౦౦ల 

ప్రాంతమున నిరి ౦ప6బడి కిన లగ్షాస్ సీ మందిరమున a కలప మున్నగునవి 

పసు ఏ న. కాని ఇండియానుండి మ్, స చశమునకు 

వేటొకమార్ష ముత్తీరమున( గనిపట్టంబకుట చే. అ. ప,తిల్ ల్ని 
వోయొను. టో వ్యాపారము. వందలంట స ఆర్థిక 

దశ బొ త్తిగ శీణించిపోయెను, 

ఇచట ట్రా చీనకాల పువ్యాపారమార్ల ములు తప్ప ఈ కాలమున 

రాకపోకల కను హాలములగు గట్టరో గ్గన్వయు లేవు, ఇటీవల. డమా 

స్కస్ పట్టణముననుండి shu నొకరై లుమార్ల  చేర్చడినది, 

నుక్కా_వటికును దీనిని "బెంవాందింప నాలోచనలు 'జరగుచున్న వి, 

జర ని కృనీయుద్ధ కాలమున _ఏడెనునుండి లహీజ్ వజికును రె లుమార్ష 

మొకటి నిర్మి ౦ంపంబడినది, ముక్కా, జిడ్జానగర ములమధ్య బలి గ్రాక్; + 

'పెలిఫోనులు గలవు. వీనికిని మదీనానగర మునకును క్ర మమగు మోటారు 

రాకపోకలు కలవు. మదీనా యంబోప పట్టణములమధ్యను రోడ్డు వేయం 

బడుచున్నది. ెజాజ్ నుండి. అల్ నెజ్డ్ ప్రా ప్రాంతపు నా. 

రియాథ్ పట్టణమువటికును మోటారులు నడ డచుట కనుకూలమగుమార్హము 

కలదు, కా. నగరముననుండి ఏడెకాపట్టణమువజికును క్రోనుము 

తప్పక నౌకలు నడచుచుండును, మక్కాయాశ్ర, ఖనన చుట్టు 

ప ప్రక్కల దేశములనుండి యా తి,కులు వేనవేలుగ వచ్చుచుందురు. 

అరవీ భావ :- అరభీ క్లాసికల్ భావమలలో నొకటి. పీందు 
వులకు సంస్కృతే మువలె ముసలానుల కేది పవిత్ర మైనది. తక్కిన 

కాసికల్ భావలందువలె నిందును కావ్య, వ్యాకరణ), గణిక, దర్శన 

(గ్రంథములు కీ కొంతవటికు పరిపక్యదశను బొందినవి, ప్రస్తుత ఫుచరిత్ర, 

కారులయభి ప్రా యము ననుసరించి ఈ వాబ్మయాఖివృద్ధి యంతయు 

ముహమదీయముక మున్నతదశయం = దుండి కిన సమ యమ్" కలిగినది. 

మహమ్మద్ జనించుబకుC బూర్వమందును , విఖ్యాతుల స 'కవు లుండి 

నటు ఇటీవల వెలువడిన య 'ేకనిదరునములవలన సప 'మగుచున* దీ, 

ప్రా,వీనులకవిత్వమును హృదయంగమమై మార్గదర్శక మైయుం ణెను. 
ఖలీల్ ఇబ్న్ అహమద్ అనునత౦డు ప్రా చీనులం దొకండు. ఇతడు 

బదువిలభాహలో _ కావ్యలవ.ణాత్యక మగు: (గ్రంథము నొకదానిని 

రచించెను. "కాలాంతరమున కురాకావరీఫ్ నందును ఈ భావయే 

యుపషయోగింపంబడినందున నిది ప్రాధాన్యము వపాం-చి అనంతరము 

శ్రుమాణ మగు భాహగ పరిణమిం చెను, ee 

మహామదునకుC బూర్వ ముండిన, గ గృ్రంధశౌరులు సాధారణ 

ముగా చేశమందలి చ ఫో భిక్సుకాకులనారిలో సంభవించు * పరస్పర 



. నవియు నంళే నుందెనవి. అల లక్ నూర్ , 

అ బేబియా 

కలహములనో లేక వీరులచరి తృమునో లేక. 'సాందర్యమునో 
కొని, ద్రాయాచు వచ్చిరి, . కాంకకాల మివి నూఖికముగ నే చెళ 
మంతట వ్యాపించుచుం డెను, వీనిని వల్లి ంచి జనులకు వినువించు 
హారు 'రావీ లని పిలువంబడుచుండిరి. కాల క ముమున రావీలం దవినీతి 
జనింప67ా, తతృలితముగ గ గృంథములందు ప్ర సృకీ ప్రములు చేరుటచే 
వాగ్తూపప్ప సరణ Wai లిఖితఈతాప మేర్చడెను. ఈ పు, 
రము బీఖితము లె సంగ్భహీకము లై లెన గ (గృంథములు దీవాను Boson 

ముఅల్ల కా 'లనియు wes క ఈ రెండువిధములగు రచన 
ములను బఏకించుటవలన అమరుల్ కెన్ తరిఫా, జు హైర్ నాభిఘా, 
అల్కమా, అపా లబీద్ అంళతారా ఇబ్బసద్దౌద్ , అమ మృ ఇబ్న్ 
కుల్టూమ్, హరిథ్, ఇబ్బాహీల్లి జ్యా అబిద్ ఇబ్న్ అ బన్ ౩ మున్నగు 
కబిప్పుంగవు లనేకులు సూూర్యకాలమున నుండి రని, విస్పష్ట్ర మగు 
చున్నది, " ఈదీవానులనంటివి మహముద్ సమకాలమున' సమకూర్చం 

బకినవియు కలవు. హసకా ఇజ్  శాబిశ్, కాబ్ బికాజువోర్ అప్పటి 

వారిలో, (పృ ముఖులు, 

బది యటులుండ మక్కా, బఖద్ నగరములందు గొప్పగొప్ప 

కవిసమేళనము లగుచుం డెడివి. అందు కవులు పోటీలు వె చికొని పద్య 
వృష్పిని గురియు చుండిరి, వానియం దు త్తమ మసకవితను స్వర్శామరము 

లకులు ధ్వంసము ల యుం డెనో తేలీయదు, కాని యావిలయ 

ముననుండి తప్పీ బయట బడినవియు కొన్ని గలవు, ఇవియే మహ | 

మద్ పూర్వకాలపు ' అశేవియాచరి త శ్రీయన కాధారములు. వీనివలనను, 

ముల్తిల్ల కాలవలనను మహమ్హదు నకు ఫూర్వపు అరబ్బులయాచారవ్యవవో 

రములను తెలిసికొనవచ్చును. 

మహమ్మద్ ప్ర, వక్ష జనించినతరువాత నొకశతాచ్ది కోడచునప్ప 

టికి ఇస్లాముమత "మమికేమా? వ్యా_పీ పిని బొం బెను, ఈజిప్టునం దుండి 

హిందూస్తానమువ జికున్సు పోర్స్స గల్ నుండి సమర్క్శ్ల ంధ్గ్ వటికును గల 

భూభాగమంతేయు ఇస్టాముమతేముతో నిండిపోయెను, ఈ కారణమున 
అశేబియాయందలి యాచారవ్యవహారములందున్సు రీతి నీతులందును 

పరివ _ర్హనము గలిగెను. ఆరంభ కాలమున మతవ్యాపన మే . వీరిమఖో 

ద్ద మైయుండినందున విద్యావిషయక వై మైన్మళ శ స లేదయ్యెను. అయి 

నప్పటికిని ఓ హ్, జీ 

అనువారు ముఖ్యులు, 

అబ్బాసీవంశపు ఖలీఫాలకాలమున. అరబీ భాపాభివృద్దియు, 

sip ప్పటికిని ఇందు. చర్మిత్ర కుపయోగించు సామ గి యు? 
బున్కు_లముగ6 గలదు. అబూమిఖ్నా వ్, నుడాలీ లనువారు నివ్వు 

పాత . మగునితిహోసమును లిఖించిరి. ఊఉ. చైదా, అజక్తీ లనువారు 
ర్రానీన మక్కా_చరి త్ర ము మిగుల మూల్యమెనది. జ, శతాబ్దియం 

శా సా స్తా భివృద్ధియు నారంభమె వారీపరిపాలన మంత . మండుసరి! 

హోరూనుల్ రషీద్ నామక 

ఖలీఫాలు వాజ్యి యకళలను బోవీంచిరి. వారు దూరదూర దేశేములనుండి 

ae 3 భావించి వారిచేత గీ త్రం పురాతన ఫర్షి యక్క సిరి 

| డంధకార మే వ్యాపించియుండేను. 

. ఆ ఆ భో డని (ప్రసిద్ధి కెక్కిన వోఫు రెండవసి ల్వెస్టర్. కార్లో వా 

బ్బులవలన విద్య (గృహించెను, 

Soren పప 
Bape చరిత్ర నిర్హాణమునకుం గావలసీనంత సామ గ 

"కాని హీ 

; మయ్యె కన చెప్పవచ్చును, వాహాప పమున దొరకినకథలు, 

. విద్యాం సులకథనములు, శ్ర, 

పృథమశళతాద్దీ పూ ర్రియసనప్పటికి కవులు కొందటు ; సంగృహములు, వంశవృక్న యులు beeen యాధారయున చరితృ 
పెకి వచ్చిరి. స అ ఖల్, ఫరజ్ దక్ ..జరీర్ ధూర్ 'రమ్మాక్ ' రచనము కావింపంబడెను. 

లేం 

యకాభావలయందలి యుద్ గృ, ంఢథములను అనువాదము చేయించిరి. 

అలొ్హోమూక నామక ఖలీ ఫారనకు విజ్ఞానము గజుపుటౌ లియోనా 
ళో ఇ ఇ మక తత్త ్వజ్ఞుని దనయొద్ద కొంత కాలము నిలుపుకొ నుటకు 

"లల 
VY నీ ఇ ముగ శీ కచక్రువ ర్తికి ఎగ టన్నుల బంగారము నొసంగుటయే కాక 

అతనితో నెల్ల కాలము స్నేహాభావము గలగియుందు నని సంధిపత్రే, 
మును వాసి 

కూఖా బొఖారా మొదలగు పట్టణములందు ఉత్తమ విద్యాలయము 

లేర్చడీనవి. అ లగ్జాం డ్రా, ఇయిరో, బెొగ్గాదులందు మంచి గస్కంణెల 
న . 

ఇ శ ఆ యములు స్టాసీలేము లయను, ౧౦-వ శ్రతాబ్దియం దరబ్బులు శుపం 

చమం దంతట జ్ఞాన పృసారకు లను పేరు గాంచిరి, యూర స్రునం దపు 

ఇటలీ దేశమున మహేోవిద్యాం సు€ 

యందలీ అర 

్రొన్పునుండియు, యూర పులోని 

gee 

యిచ్చెను. ఇతని 5"జ్యకాలమునం దే బాగాద్, బస్తా 

, ఇతరరాజ్యములనుండియా విద్యార్థులు స్పెయికా దేశమునకు బోయి: 

అరబ్బులయొద్ద గణిత, వై ద్యశా్ర్రముల నభ్యసింపుచు వచ్చిరి. "స్పెయి. 

ను దేశ ఫుపాలకుం డగు రెండవహకీంయొక్క_ గృంథాలయమునం దాలు 
లక్షలకం కె నెక్కు_వ్య గృంభసం పుటము లుం డేను. మణియయు _ విరికి 

శ్యాస్త్రవిపయక విద్యయం దఖీమాన మెక్కు_వగ నుండేను, అల్ కొ 
| వీల్ అల్ జె బ్బా అజీమత్, జెనిత్ లోనస అర బీశబ్దయు "లె లలో శరాగిరేకులమో(ద చెక్కా. మక్కాలోని కాబా యినువోట |. వ జ Sh 3 os వ a షై 

. | క యమో పషలయ దూ ని 'వేలాడందియు చువచ్చిరి. మహామదు జనించినతరువాత నిట్రిలేక లెన్ని ల శ్ర ల ందు6 యూర ప్ప జ భాసా 

నే లా ఎ హు దోడ్చ డెను. 

ఏ చేని యొక 

పృత్యకముగం 

వీరియందలి చరి ల్ రచన మూండువిధములు, 

విసపయమునుగూర్చ్వి వా ర్రాయవలసివచ్చినయెడల దానిని 

_ జూచిన వానియొక్క_యో లేక తత్సమకాలికునియొక గ్రాయో వాక్యము 
లం చే ప్రాయయిడుచుం డెను. ఇది యొకివిధనుగు రచనము. వేటు వేబుగాధలు ఉన్నవి ఉన్నట్లు క్యంఖలాబడ ములు ౧6 గూర్చంబడును, 

|. దవ ప ఇది రండ దవ్యప్రకా 

జరి త్ర కారు లందటు నవలంబించుపద్ధతియే. మసమదుతరువాతను 

కార మగు రచనము, మూా(డవది సాభారణము౫C 

పంచమందలీ సగముభాగ మురబ్బు లయధీన మునకు 

ట్ లఫేంచెను, 

శో శెందవళేశాల్లినుండి' యసలె న చరిత (త్రృరచన మారంభ 

పురాతన 

పమాణపత (త్రృములుు సంధిప తే ర్రీములు, కావ్య 

- 'మమహమదీయవిజయము లని వాకీడీ యనునెత(డు చాన్ స్స్ 

(గృంథము ఫాంకవజటం గల్చితమును, అలంకారయు _కృమును నె 



'లోీ ౨౨ 

దశేబియా-చచరి ల రచనయందు పరి యనులుకూడ శ న వహించిరి, 

ఇబ్బొ ముకప్ఫా నా లా పరి సై లను, గ ్రంఫ్మును అరబీ 

లోనికి మార్చెను. మూండవళతాబ్టియందు జు ఇబ్బ్కుతె బా 

లనువారు చరి తృ లేఖనమున( చ్రొసీద్ధి గాంచిరి, తరువాత బలాధురీ 

యనునత6 డరబ్విజయమును రచించెను. వీ రందబిపీమ్వటను త బారీ 

యనునతండు వ్రాసీనయితి హోసము నెంటివజికును పృమాణ్మగ్కంథ మై 

యొప్పుచున్నది. ఇతనియనంతర మిందటీో చరిత్రల వ్రాసీరి కాని 

వారిలో మసూద్వి బితాన్కీ ఇబ్న్ అధీర్ అబుల్ ఫరజ్, ఇబ్న్ 

ఖల్ _థభూకా, మకి, బే, సుయూతీ, మక్క. ర్కీ హజీ ఖలీఫా లనువారు 

ముఖ్యులు, మాలార్ అస్సాబీ నామక లేఖకుడు వజీరు లను పీరను 

చరిత్రాత్మక మైన గృంథమును వ్రాసెను, దీననుండి లా ౧౦-వ కతా 

బ్దులలోని యరబ్బులసాం ఘేక విషయములు చెలియును, ఉత్ఫీ యను 

నతడు మహమదుచరి తృమును వ్రాసెను. ఇదె. యొక కావ్యమును 

బోలియయుండును. 

అరల్నీభామయందు జీవనచరి త్రాతృ కము లైన కోళ్ళ గ్రంథ | 
ములు కొన్ని గలవు, వినిపలన విద్యాం సులయొక్క యు, వైద్యుల 

మొక్కా యు, వైయాకరణులయొక్క_యు జీవితములు లోకమునకు 

చెల్లడి యగుటయేకాక అలేబెయా టేశ మేకపర్యాయములు నాళనో 

నుఖము కాంగా, నీ మహామహా లండటు 'నాయా'సమయములం 

బేవిధమున దానిని రక్నించినదియు విశద మగును, 

మహమ్మదు_పైగం బరు నెడలయ గల భక్రివిశ్వాసముల కారణమున 

అవీద్ ఇబ్ ఇపర్యా శ్రా వాసినగాథ లన్నియు నితిహాసములలోని క్కి 

సత్యవృత్తాంతములుగ ౬ బరిణమిం చెను. అలీ విసపషయనునను ఇటులే 

జరగినది, వీని యాధారమున కట్టుకథ అెన్నియో  బయలువెడలినవి, 

ఈ వ్రాతల నన్నింటిని గుమాణములుగ 6 గైకొని రచించిన దగుటచే 

బ్ అబ్బుల్ హాకిం యొక్క. 6 ఈజిస్తు_పకి మవిజయము అన్నుగ, [ 

మున సత్యాసత్యము లన్నియు గలనిపోయినవి. హనేకామరగము, 

సిరియావిజయము లను గ గ్రంథము లిట్రివే. 

క స్తవులమింద దంెత్తు నిమిత్త కము ముసల్తానులను ధేశేపించుటకై 

వ్రయంబడినవి కలవు. ఆంళార్ కథ, బనీహిలార్ కథలు మొదలగన 

విటిచే, 
ఈ. 

అరబ్బుల భూనోళశాస్ర్రమునకు మూలాధారము గీ,కుల గణిత 

భూగోళము, అది యటులుండ మొదలుమొదలు అశేబియాయందలి 

చేశ్వేణు ప్రాంతములకు బోవురాజమాగ్దముల వివరించు గ్రంథ మొకటి. 
(వాయయుడినది. దిని యాధారమున ,క,మముగ భూూగోళళా_ప్రము Wy 

= వి స్తరిల్లుచుం బోయెను. . అనంతరము యాతి త్రికులు ప్రయాణముల 

 సలుపుచు వారియనుభవములను గృంథస్థము శయుచువోయిి. ఈ 

వృత్తాంతములను అతికొన్న క్ గ్యూపక కథలను ఆధారము 
యాత్రా 

 లుగం జేసికొని అల్ ఇది, స్కీ బక్, 

వు యాశ్రావరిత్రంను లిఖించి 

వీనిలో కొన్ని కేవలము 

, యాకూత్ మొదలగు లేఖకులు | 

౧ర-వ శతాబ్ది 

అ శేబీయా 

యందు ఇబ్బ్నా బతూతా (ప్రసిద్ధిగాంచిన యా తృీకు(డు, కాలక్తమ 

మున విశ్వవివరణ, గృంథము( Cosmography ) xc 

బరిణమించెను. కజవీనీ, దిమి పీ నామకులు చౌ సిన విశ్వేవివరణ 

ములు పఠనయోగ్యములు, అటుపిమట నీదేశముయొక్క ఆరీకసితి 

పా డగుటచేతను కృనుముగ Frege యడుగంటి 
పోయినది. 

నీశా్యస్త్ర్యము 

అరభీన్యాకరణము మొట్టమొదట ఈరాకునం దభివృద్ధి నొంచె 
నని చెప వచ్చును. ఇచట బస్తా, కూఫా యను ఇండుపట్టణములలో 

రెండుసం ప, దాయము శేర్చచిప. మటియొక' సం ప్రదాయమునకు 

బాగ్లాద్ ప ట్లణము అననా తము, మొద లీవిషయమున సళళ. మగు 

గ్రంథమును. కబింటిసయకలు సీబవై హీ యనుకాస్ర్రషజ్జుండు. అబూ 

ఉబెద్యా అస్థాఈ, ముబ్యర్రిద్ లోనగువా రితని సంప్రదాయాలు, 

వా స ఇబ్బ్నాకుతెబా, అనంతరము కాలక్క 

మమున నేకు లీవినయమున వ్రాసిరి, 
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గణిత శా గస్ర్రమునం దరబ్బులు హీందువులయొద్ద అంక లేఖనము, 

పఠనము, (లికోణమితి, వీజగణీతము _ మొదలగువానిని “నేర్చుకొని 

యుండిరి. * హిందువుల గణిత శాస్త్రము 9, 6 హీందువులు లెక్కించు 

నల యను పేరులుగల అరబీ గ గ్రంథములు ెవివయములను రూఢి 

పజుచుచున్నవి, రసాయన, చ్యోపిళ్నాస్ర్రమలన వీ రభివృద్ధిపటిచి - 

యుండిరి. టాలెమోకత మగు జ్యోతిశ్ళాస్త్రము రాగా౨-వ సరివత్సర 

మునం దరబీలోని కనువదింపంబడినది. 

అరబ్బులధర్శ ళా స్ర్రవేదాంత శాస్త్రములు కురానులోని వాక్ళ 

ములే యాధారములు. కాని అరిస్టాటలునిత _ల్తే శాస్ర పఠనా నంతరము 

కురానులోనిన్యూ తృ ముల సన్యయించుటయందు పండితులు ఖిన్నాఫీ 

ప్రొ యు లగుటచే ఇస్లామునందు హనీ పూఫ ఈ, మాలీక్సీ హంబలీ 

ల న లస రాయరు లేర్పడినవి, ప hie 

రీవిద్యను చై చి 8 heed స్పెయిమనందున్యు పశ్చిమాన 

దీయ దేశ్రములందును, ఇబ్న్ బాజ్ఞా, ఇబ్బొతూ (ఫి "సల్ ఇబ్బారక్స్ లను 

త క్త ఏవేర్త త్ర లీవిద్యను మహోన్నత స సిలికిం గొంపోయిరీ, ఇస్థాంధర, ము 

దినదినాభివృద్ధి నందుచుండ వై ద్యవిద్యలం చారీలేరిన నిఫప్రణులగు 

ఇెస్టోోయక్ లే త్త్వజ్ఞులు బాగ్టాద్ ప్రా, ౦తేమున ' గీ (్రీకదార్శనికవిద్యలం 

చి pr చీయుచుం డిరి, రా౯-వ శశాబ్దులందు అరిస్తాటల్ యొక్క 

ప్రఛాన(గ్ర ౦థములసారాంళశము సిరియక్ భామలోనికీని, దాననుండి 

Stan దీసీకొనిరాంబడినది. మింద వచించిన అలొేోమూకా 
యొక్క రాజ్యకాలమున అరిస్తాటల్ యొక్క అసలు గ్రంథ మంతయు. 

నరబీలోనికి మార్చంబడెను, మణియు అల్ కిండియస్ అలొఫరబి 

యస్ అవిసె సెన్నా, అల్ లజేల్ అనువా రీవిద్య నభివృదిపటిచినత త్త త్ర ప్ 
జీ త్తలు, క్త పూర్యదేశీయాలు, ఇటులే. పశ్చిమ దేళములందు అవెం (| 

పస్ అబూబానసేర్ అవెర్రొన్ ఆ అనువారు స దార్శనిక విద్యల ననేక, శ 

wa ట్రవర్తి రి ంపణేసీరి, 



'లోీ ౨౨ 

దశేబియా-చచరి ల రచనయందు పరి యనులుకూడ శ న వహించిరి, 

ఇబ్బొ ముకప్ఫా నా లా పరి సై లను, గ ్రంఫ్మును అరబీ 

లోనికి మార్చెను. మూండవళతాబ్టియందు జు ఇబ్బ్కుతె బా 

లనువారు చరి తృ లేఖనమున( చ్రొసీద్ధి గాంచిరి, తరువాత బలాధురీ 

యనునత6 డరబ్విజయమును రచించెను. వీ రందబిపీమ్వటను త బారీ 

యనునతండు వ్రాసీనయితి హోసము నెంటివజికును పృమాణ్మగ్కంథ మై 

యొప్పుచున్నది. ఇతనియనంతర మిందటీో చరిత్రల వ్రాసీరి కాని 

వారిలో మసూద్వి బితాన్కీ ఇబ్న్ అధీర్ అబుల్ ఫరజ్, ఇబ్న్ 

ఖల్ _థభూకా, మకి, బే, సుయూతీ, మక్క. ర్కీ హజీ ఖలీఫా లనువారు 

ముఖ్యులు, మాలార్ అస్సాబీ నామక లేఖకుడు వజీరు లను పీరను 

చరిత్రాత్మక మైన గృంథమును వ్రాసెను, దీననుండి లా ౧౦-వ కతా 

బ్దులలోని యరబ్బులసాం ఘేక విషయములు చెలియును, ఉత్ఫీ యను 

నతడు మహమదుచరి తృమును వ్రాసెను. ఇదె. యొక కావ్యమును 

బోలియయుండును. 

అరల్నీభామయందు జీవనచరి త్రాతృ కము లైన కోళ్ళ గ్రంథ | 
ములు కొన్ని గలవు, వినిపలన విద్యాం సులయొక్క యు, వైద్యుల 

మొక్కా యు, వైయాకరణులయొక్క_యు జీవితములు లోకమునకు 

చెల్లడి యగుటయేకాక అలేబెయా టేశ మేకపర్యాయములు నాళనో 

నుఖము కాంగా, నీ మహామహా లండటు 'నాయా'సమయములం 

బేవిధమున దానిని రక్నించినదియు విశద మగును, 

మహమ్మదు_పైగం బరు నెడలయ గల భక్రివిశ్వాసముల కారణమున 

అవీద్ ఇబ్ ఇపర్యా శ్రా వాసినగాథ లన్నియు నితిహాసములలోని క్కి 

సత్యవృత్తాంతములుగ ౬ బరిణమిం చెను. అలీ విసపషయనునను ఇటులే 

జరగినది, వీని యాధారమున కట్టుకథ అెన్నియో  బయలువెడలినవి, 

ఈ వ్రాతల నన్నింటిని గుమాణములుగ 6 గైకొని రచించిన దగుటచే 

బ్ అబ్బుల్ హాకిం యొక్క. 6 ఈజిస్తు_పకి మవిజయము అన్నుగ, [ 

మున సత్యాసత్యము లన్నియు గలనిపోయినవి. హనేకామరగము, 

సిరియావిజయము లను గ గ్రంథము లిట్రివే. 

క స్తవులమింద దంెత్తు నిమిత్త కము ముసల్తానులను ధేశేపించుటకై 

వ్రయంబడినవి కలవు. ఆంళార్ కథ, బనీహిలార్ కథలు మొదలగన 

విటిచే, 
ఈ. 

అరబ్బుల భూనోళశాస్ర్రమునకు మూలాధారము గీ,కుల గణిత 

భూగోళము, అది యటులుండ మొదలుమొదలు అశేబియాయందలి 

చేశ్వేణు ప్రాంతములకు బోవురాజమాగ్దముల వివరించు గ్రంథ మొకటి. 
(వాయయుడినది. దిని యాధారమున ,క,మముగ భూూగోళళా_ప్రము Wy 

= వి స్తరిల్లుచుం బోయెను. . అనంతరము యాతి త్రికులు ప్రయాణముల 

 సలుపుచు వారియనుభవములను గృంథస్థము శయుచువోయిి. ఈ 

వృత్తాంతములను అతికొన్న క్ గ్యూపక కథలను ఆధారము 
యాత్రా 

 లుగం జేసికొని అల్ ఇది, స్కీ బక్, 

వు యాశ్రావరిత్రంను లిఖించి 

వీనిలో కొన్ని కేవలము 

, యాకూత్ మొదలగు లేఖకులు | 

౧ర-వ శతాబ్ది 

అ శేబీయా 

యందు ఇబ్బ్నా బతూతా (ప్రసిద్ధిగాంచిన యా తృీకు(డు, కాలక్తమ 

మున విశ్వవివరణ, గృంథము( Cosmography ) xc 

బరిణమించెను. కజవీనీ, దిమి పీ నామకులు చౌ సిన విశ్వేవివరణ 

ములు పఠనయోగ్యములు, అటుపిమట నీదేశముయొక్క ఆరీకసితి 

పా డగుటచేతను కృనుముగ Frege యడుగంటి 
పోయినది. 

నీశా్యస్త్ర్యము 

అరభీన్యాకరణము మొట్టమొదట ఈరాకునం దభివృద్ధి నొంచె 
నని చెప వచ్చును. ఇచట బస్తా, కూఫా యను ఇండుపట్టణములలో 

రెండుసం ప, దాయము శేర్చచిప. మటియొక' సం ప్రదాయమునకు 

బాగ్లాద్ ప ట్లణము అననా తము, మొద లీవిషయమున సళళ. మగు 

గ్రంథమును. కబింటిసయకలు సీబవై హీ యనుకాస్ర్రషజ్జుండు. అబూ 

ఉబెద్యా అస్థాఈ, ముబ్యర్రిద్ లోనగువా రితని సంప్రదాయాలు, 

వా స ఇబ్బ్నాకుతెబా, అనంతరము కాలక్క 

మమున నేకు లీవినయమున వ్రాసిరి, 
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గణిత శా గస్ర్రమునం దరబ్బులు హీందువులయొద్ద అంక లేఖనము, 

పఠనము, (లికోణమితి, వీజగణీతము _ మొదలగువానిని “నేర్చుకొని 

యుండిరి. * హిందువుల గణిత శాస్త్రము 9, 6 హీందువులు లెక్కించు 

నల యను పేరులుగల అరబీ గ గ్రంథములు ెవివయములను రూఢి 

పజుచుచున్నవి, రసాయన, చ్యోపిళ్నాస్ర్రమలన వీ రభివృద్ధిపటిచి - 

యుండిరి. టాలెమోకత మగు జ్యోతిశ్ళాస్త్రము రాగా౨-వ సరివత్సర 

మునం దరబీలోని కనువదింపంబడినది. 

అరబ్బులధర్శ ళా స్ర్రవేదాంత శాస్త్రములు కురానులోని వాక్ళ 

ములే యాధారములు. కాని అరిస్టాటలునిత _ల్తే శాస్ర పఠనా నంతరము 

కురానులోనిన్యూ తృ ముల సన్యయించుటయందు పండితులు ఖిన్నాఫీ 

ప్రొ యు లగుటచే ఇస్లామునందు హనీ పూఫ ఈ, మాలీక్సీ హంబలీ 

ల న లస రాయరు లేర్పడినవి, ప hie 

రీవిద్యను చై చి 8 heed స్పెయిమనందున్యు పశ్చిమాన 

దీయ దేశ్రములందును, ఇబ్న్ బాజ్ఞా, ఇబ్బొతూ (ఫి "సల్ ఇబ్బారక్స్ లను 

త క్త ఏవేర్త త్ర లీవిద్యను మహోన్నత స సిలికిం గొంపోయిరీ, ఇస్థాంధర, ము 

దినదినాభివృద్ధి నందుచుండ వై ద్యవిద్యలం చారీలేరిన నిఫప్రణులగు 

ఇెస్టోోయక్ లే త్త్వజ్ఞులు బాగ్టాద్ ప్రా, ౦తేమున ' గీ (్రీకదార్శనికవిద్యలం 

చి pr చీయుచుం డిరి, రా౯-వ శశాబ్దులందు అరిస్తాటల్ యొక్క 

ప్రఛాన(గ్ర ౦థములసారాంళశము సిరియక్ భామలోనికీని, దాననుండి 

Stan దీసీకొనిరాంబడినది. మింద వచించిన అలొేోమూకా 
యొక్క రాజ్యకాలమున అరిస్తాటల్ యొక్క అసలు గ్రంథ మంతయు. 

నరబీలోనికి మార్చంబడెను, మణియు అల్ కిండియస్ అలొఫరబి 

యస్ అవిసె సెన్నా, అల్ లజేల్ అనువా రీవిద్య నభివృదిపటిచినత త్త త్ర ప్ 
జీ త్తలు, క్త పూర్యదేశీయాలు, ఇటులే. పశ్చిమ దేళములందు అవెం (| 

పస్ అబూబానసేర్ అవెర్రొన్ ఆ అనువారు స దార్శనిక విద్యల ననేక, శ 

wa ట్రవర్తి రి ంపణేసీరి, 



రర 

యా, టీస్ నదికిని అశేబియాయెడారికిని మధ్యనున్న ...సస్య . 

ప్రదమైన దశమందు Mg "నెలకొ ల్పంబడియుం డెను, దిని 

రాజధాని హీరాపట్టణము. ఇది ప్ర 

దక్షీణముగ నుంజెను. త బారీ ను వ్రాసినదాని. ననుసరించి 

తనుఖులు ఇబాడైటులు విచేశాగతులు నని యచట మూ6డువిధము 

లగుజనులు నివసించుచుండిరి.. విరిలో తనుఖు లను వారు అల్ "నెబ్బ్ 

జెహమా ఇలాకాలకు6 జెందిన. అరబ్బులు. - వీ శెల్ల కాళము జేశాలలో 

నివసీంచు చుందురు. ,చెహరికావద్ద సమాబేశమై వీరు మూండపశతాప్టి 

యందు హీరాకు మ్రయాకాము “గావించిరి. _భారానగరమున సిర యగ 

నలక నతముం దనరు ఇబా_డైటులు. వీరు జో వది ధార్మిక 

ఛాహ సీరియకావాణి. ఆకారణమున వీరు మత వివయక కార్యములందు 

సిరియకాఫొవను, తక్కినయిన్ని సమయములందు నరభీభావను ఉప 

మయోగించుచువచ్చిరి, తరువాతను కాలాంతారమున విరు నెస్టారి 

యనులుగ మాటిీరి, - కారణాంతరములచే పరటబేశములనుండి వచ్చి 

పీరా రాజ్య మునందు తలదాంచికొనినవారు 'విదేశాగతులు. ' 

మింద వచించిన శకండుతరగతులవారికిని సంబంధ మేమియు లేదు. 

పర్లి ంప(బకిన లఖ్మిదు లనుజాతివారు శ్ "శ. .మూండవ' శతాబ్దెనుండి 

ఏడవళశాబ్టి ఆరంభమువజకు ని we అ. వీరి లె యుండిన Hida కిందాలు యమనురాజ్యమునకు సామంతులుగ 

' నుండిరి. 

' నతీనికిం. దోడుగ కిందా ప ప్రముఖులు నుండిరి, వీరినిగూర్సి సవి స్త 

ముగుసమాచార సైమయు 1 'దెలియదు. ఒకపర్యాయము విరు లఖీ దుల 

నో డిం చియుండిరి. బెహరిక్కా యమామా ప్రాంతములు వీరి యధికార మున 

నుం డోను, షిజల ఆల్ జబాలాయుద్దమువటకును విరి శిచ్చోటలాని 

పరాజయము కలుగ లేదు. అటుతరువాత హీ రాలే నోటువడిపోయిరి. 

అమరుల్ కైస్ అనుకి ఈకిందారాజవంకీయుండే రైయుం డెను, 

మంత మొంద పర్షి యాపాలకుండగు శెండవ ఛోకారోజ్ అన సజు 

యాతన. ఈ జెందిన Stn నెకని నచట గవర్న am భిన భిన్న జాతులు. 

క క ATA 
గూర్చియు, వారిరాజకీ యముల నుగగూర్చియు. గొంతవజకు గృహీంప 

వచ్చును. మటికొన్ని పాతువులవలనను . ఈ దేశ మా ఆవళశాద్దేయంద 

| రాజకీయా ౦దోళనముచేం గలవరపడుచుం'డెను. -ెవారీకానందు జానీ 

అబ్ద్ కైస్ 

బక్, ల్ల జాతీవారు ప 

జ్ర క బోక్స్ అను పర్షి యాగవర్నరు వాసము చేయు 

చుండెను, ఉమాకా .ఇలొకాయందలి మత్స జీవులు పక్షి యనులకు 

మిత్రు, లుగ నుండెరి. 

శే ంద mh నున్న జనులు ఖ్ సవులు, కాని వి రన్యమతావ 

లంబు 'లెయుండిరి, ఫారాలు సామంతులుగను, . పర్షి యనులు సార్వ 

భామపాలకులుగ నుండనట్లును కొన్ని నిదర్శనములు కలవు. అనేక 

ప ర్యాయములు విభు పర్షి యనులకుం దోడుగ. బోయి. రోమనుల 

తోడను, ఘాసను లను మటేయొక తెగవారితోడను బోరాడి యుండిరి, 

తమ చుట్టు ప పక్కల నుండు బదువీలనుండియు, స్వజాతిజనులనుండియు 

సంవత్సరమున లకీ ద్ వంశ పన్నుల (గ గ హిం పుచుండిరి, ౬.౦ .౨-వ 

తున నియమించెను. 

శ్రీః శ్ర అజవళశాబ్లియొక్క నట: క లను 
'వేటొొక' ce అశేవియాయందు' "రాజ్యము 'సేయుచుండిరి, వీర 

యదధీనమందలి జనుబు ఘాసనులు, అరేబియా వాయవ్యదిశయందలి 

జార్లకా (Jordan) నదికి తూర్పుగ నున్న పెట్రానగరము. మొదలు 

కొని రోపఫ్సాలావజుకునుంగల యులాకా ఏరయధీనమన నుం డెను, శవ 

లము దకీణముననుండి వచ్చినవో రని తప్ప వీరి వుట్టువూర్యో త్త తర 

ములగుణించి యేమియు చెలియదు. మహమగు కాలమున వీరి -"తెగ 

యొకటి య ధ్రీబ్ (మదీనా) పట్టణమున నుంటేను. ఈవంశము 

యొక్క ఆదిమపురుషుండు హరిత్ ఇజ్నొ జాచాలా. క్రీ క్రీ "శ్ర, 'ఏ(౨౮-వ | 

సంవత్సరమున 'నితడు' హీరాయందలి ' మోకా ధీర్" Sees నోడించి 

నట్లు జాక్మమల్లాస్ న్ యొక్క లేఖలనుబట్టి తెలియుచున్నది. . “రోవమకా 

శాజ్యపు సరిహద్దులం దున్న ఘా'సనిదులు పరి యా 'సరిహద్దులం దున్న! 

be గావించిరి, తీ 

 మరణించేను, 

యుండిరి. కాని హరిథ్ మరణానంతర మీరా జ్య మనేక భాగములుగC 

_ జీలిపోయెను, కొందజు కోమునధి కారమును స్వీకరీంప మటిీక్రొ ౦ండటు 

. పర్షి యనులపకు మూననిరి, 

య స్యతంత్రు శై "లెప, 

వరికిని ॥ 

కిందా త్ గాకా క జే 

అరేవియ క సాహిత్య గృంథములందును, ఐతిహోస్ి సిక గృంథములందును ' ఆల్మురార్. ఇతేండును దకీణముననుండియే వచ్చె నని 

అరేబియా 

ర్త హిరాలకు వై రులు. ఆెహాతువున ఘాసనిదులను దన పక్షమున నుంచు 

కొనవలునను నఖిప్రాయముతో .ఆకాలపు .రోనుకొ శాసకుం డగు 

ప స్తుతము కూ ఫాయున్న స్థానమునకు జస్ట్ నియక్ హారిథుని  రోమురాజ్య వె ట్రీ పె టీపియనుగను,. 'చెని లిఖ6చిన 

జరయా ప్రాంతమునకు. పాలళకునిగను. శ్ర్వీకరిం చెను. చెళ్లు రోమకా 

పక్షి యనులనేతి కీలుబొమ్మలుగ చేరడిన ఘాసనిభులు మీ రాలు a 

ఖ్ నిమి త్రము hts పరార్థ మేక పర్యాయములు కలహం 

చుకొనుచు వచ్చిరి. (కీ కీ.శ, ౫రో౧.వ. సంవత్సర మున ఘాఫసనిదులు 

బెలీసారియస్' అనునతెనికిం దోడుగం బోయి. మెసపొటోమియాయందు 

శ, ౫౮ క9-వ సంవత్సరమున హరిథ్ 

అంతక 'రోమనులు, ఘాసనిదులును గలసియే 

ఈశెండుప కృములను- స్వీకరింపనివారు 

శ్రీ రే, )[-వ శశాల్లియం తమున అశేబియామధ్య ప్ర ప దేశమునందు 

ప్రసిద్ధి "కెక్కి యుండెను, ఏరినేత అకిల్ 

పి (మ్రసిక్థి నదె, 

ఫీ రాలు పర్షి యనులకును, ఘాసనిదులు రోమనులకును హస. 

అబ్రహాం అనునత (డు హాబాజాను జయించునవసర మున 

చ్రాసీనదానినిబట్లి మహమ్మదు. జన్ని ౦చునా6టి 

నివసిం ంపుచున్న దియా, pra OND 

సస్య ఇంతవజకు.. 

స నివసీ ౦ంచుచుండిరి, దానితీరములందలి బానీ 

గి యాసొమంతులుగ నుండిరి, హరికా ముఖ్యనగర 

యమకాబేశ మచటిపాలకుల అ 

వా సనా “డెను, "హిజాజునందలి నగరము oe aa వేశ్వేటు 

రాజ్య ములుగ నుండెను, ఈరాజ్యములకు వెలుపల నుండువారు 

భూూోరమగు అశ్య్యచారములకు లోనగుచువచ్చిరి, పాలెస్టయినునుండి 

యూదు లేకు లేతెంచి అశేబియాయం౦దు నివసించుచుండిరి, అదికాక 

జేళమందలి యరబ్బులలోఃగూడ. ననేఫలు యూహూదీమలతమును 



అశేబియా. 
స్వీక రించియుండిరి. ఇట్లు భిన్నాఖిప్రాయములు భిన్న మతములు, 

_భిన్నాచారవ్యవహారములు, రీతులు నీతులు మున్నగువానిం గలిగి 
అ ే కవిధజాతిసముదాయములమాలమున చేళశమునందు నలుగడల అల్ల 
కలోలము వ్యాపించియున్న తరుణమున మహమ్మద్ ప్ర, వక హ్రాదుర్భ 
వించెను. జేశమందలీ ఫేన్నత్వ్యమును జ మైకమత్యమును 

స్థాపింపవలయు. నని యితని దృథసంకల్పము, అందుల కనుకూల 
మగురీతి నొకమత మును, దేళక్రే, మను జను లందజకు నితండు బోధింస 
సాగెను, దేశ పే ప్రేమ, ఐకమత్యము నీశండే ఇస్లాంసిద్దాంతమున గరీ 
త్రము బైయున్న వి. ఇట్టి యుప చేశములమూాలమున ఫ్ మొదట దేశే 
జేళాంతరములను. పర దేళశములనుండి వచ్చి 

యశేభియాయందు వాసము గుదుర్చో కొ నిన వారి నందజ నితడు 

హోజిరూకా ఆను కీర. నొక సంఘముగ "నేశీభవింపంజేసెను. అనసారు 
లను పేరుగల. _మజేకొందటు. సహాయకు లీసంఘమునందు. బ్రవే 
నించిరీ.: “వీరిని. ఇఎంటంొని యికయడ ఇస్గాంసిద్దాంతే ములను ఉళిపం 

దంతేటను. “ట్రభారము గావింప మొడలి'జెను. పిజిరూకా, అనసారు 
లందు6 జేరీనజను లందు నితనినే ధారి కశరువుగం గైకొని యితని 
వెంట బయిలు దేతీ3 నూత నధ ర్థానురాగు లారంభ కాలమునకొలందెమంది 
మాత్ర, మే యుం కిరి, కాని శత్రువు లగణితముగ నుండిరి. వైరుల 

యా క రనుఇణములను జయపూర్వకముగ చెదిరించునిమి త్తమ తీనవారలం 

నాడో సం సిద్దుల. జేయుట మహమదునకు పరమావశ్యక. మయ్యెను, 

మొట్ట మొదట శ్చ తువు లే తెంచి రత ల వారీనుండి తము 

సెతము జయింసలలిగర, 

రక్షించుకొనుటకుమా త్ర, ము సంసిద్దు లగు చువచ్చిరి. (క్రమముగ వరి 

సయాహాములు ప నుండుటచే టు. సే వాధర్మ ముల 

స్వీకరింప చాధ్యులైరి. ఒకటి రెండుచోట్ల జరగన రణములందు 

మహమదీయులకే జయము కలుగ జనులు గుంఫులుగ వచ్చి నూతన 

మతమును స్వీకరింప సాగిరి, లోకులు భయమునకు లొంగినట్లు నయ 

మునకు లొంగరుగదా | స్వల్చ్పకాలమం దె మహముద్ పక్న్షమువా రెక్క 

వెరి. అనంతేర మోజనసమూహాము లే జాతీయనేనల కి, 0ద6 బరిణ 

మించినవి. పనితో డ్చాటున మక్కా నగరము ప్రవక్త క మయ్యెను, 

_మక్కాపట్టణము హా స్టగత మగుటవలన మహమ్హదు నకు మను 

జూోలనుమా ల, మే కాదు; ప్రణ్య మేత, మని జనుల నాకర్షి ౭చుటకో 

మంచికేందృ ద జా! లభించెను, ఇతని చేహావసానమగునప్పటిశ అరే, 

బియా యంతీయు నూత నధర్శ మున దీకీత మయ్యెను. 

చం బర్ మర ణాన ంతేర సకన్ యుేశములను నెజవేర్చినది. 

అబూబ క్ "క్, ఇత (డు సాధుజీవనము, అచల ప Pr కల 

వ్లాండు. "ప్రవామ్మద్ కోరికల నన్నింటిని ఇతండు చాసగ గు రాలీ 

యుండెను, ఆహేతువున మహమ్మద్ యొక్క. స్థానము లభించినతో డే 
అప్పటికి సంసిద్ధముగనున్న సేనను. కోమునగరముని దండెత్తుట 

శంపెను,. స్వ చేశమందును | అంత 8కలవహాములు జనింప వానిని జయ 

స ాథ్వకముగ నః గద్ద కె. 

రం 

అబూబ శ్రనురణానంతరము ఖలీపాపదము నందినది మీమురు. 

తనపు. ఇస్తాముమలేము దేశ దేశాంతరములందు వ్యాపించెను. 

కజేపియా యనుచోట పర్షీ యనులకుం బూర్షపరాజయము కలిగెను. 
ఈరాక్ దేశ మరబ్బుల పొలయ'జెను. కాఫా బస్తానగర మలు సంసా 
పీతము లయ్యెను. డమాస్క._ సు వీరవళ మయ్యెను, ౬౨౪౮౪ లో జెళూ'స 

లేముపట్టణయు జయింప(బడేను.. మూడేండ్ల తరువాత సీరీయా దేళ 

తు. ము'సలానుల యిధిన మయ్యెను. ర సంవత్సరమున 

అమ్ మ్ర్-ఇబ్బ్ -ఎల్-_అన్ అనునత (డీజి పు ఫ్రును ముట్టడించి యామటు'సటిసంవ 

త్చ్రమున అలెగ్డాం డ్రానగరముతోపాటు ప లో6బ 

అుచుకొని ఫోస్తాట్ పట్టణము ( వస్తుతపు కయిరో )నక్రు కంకుస్థాప 

నము గావించెను, ౬౦౪౧ లో నెహవెంద్ నామకనగరమునొద్ద జరగిన 

పోరాటమందు పర్షి యనులకుం గలిగిన ఘాోీరపరాజయ కారణమున 

సాస్సనిశ్ పాలకుండు పలాయికు6 _డెపోయొను, అ దేసంవత్సరముమరల 

రాయ్యుదమున గెలుపొందుటవలన 'సమ _స్పపర్షి న్ యారాజ్యము మహా 

మదీయుల హ_స్తగతమయ్యొను. దీనితో ఇస్లామవిజయము మున్నుము క్రై 

pa చెప్పవచ్చును. ఓమర్ రాజనీతికుశలుండు. కర రాను గృంథమును 

సం గృహించి యొకయాకారము గలదానినిగ( జేసిన దితంజే, సామాన్య 
(పృజావర్థ మునకును, నేనావర్షమునకును కొన్ని కట్టుదిట్టములను, 

నియమములను వీర్చబిెను. అశేబియాయందు నమహమదీయమతము 
తప్ప 'వేళోొకమత మేదియు నుండఠాదని పెగంబరుయొక్క్లా ఆశయ 

మెయుండేను. ఆ యభిప్రాయమును వూర్దిచేయించినది ఓమరు. 

ఇతడు ముసల్తానుధర మును ఏ స్వీకరింపనొల్ల ని చె జాక్ నందలీ క స 

వులను, శే బరునందలి యూదులను పర దేశములకు చెడలంగొట్టిం చెను, 

_మాండవఖలీఫా యగు ఒత్లో మక కాలమునం దళేబియాయందు 

గృహకలహము లుక్చన్న మయ్యెను, కాని నిప్రణామగ న వన్నియా 

నడ(చివేయంబడినవి. ఉత్తరమున ఆర్తీనియా, ఏపియా'మైనరు దేశ 

ములున్కు పశ్చిమమున ఆ ఫీ ఫ్రీకాఖండమందలి కా ర్రేజ్ వజకునుగల దేశ 

మును మహమ్మదీయపాడా క్రంక మయ్యెను. అనంతరము ఒతోమకా 

వధింపబడుటయు, అలీ ఖలీ ఫాగా నెన్ను కొనంబడుటయు సంభ 

వించినవి. కాని ఆెటేండ్లమి(ద  జరగినసిఫీకొయుద్దానంతరము అలీ 
రాజ్య భృ పు డసటతోడఢే ఒమయ్యద్ వంశ పుఖలీఫాలు రాజధానిని 

ముదీనానండి డమాస్కస్ పట్ట పట్టణమునకు మార్చిరి, 

మహమదియమత మభివృద్ధి నందసాగినయారంభకాలమున ఆర 

బ్సులు సన జ్యో మున నేకాక నీటిమార్లమున వైతము దండయాత్రల 

య్రైయాణముల సలీపియుండిరి ty p ౬రీం_వ సంవత్సరమున 

అభిసీనియాతీరమున వసించు' ముసలానుల రక్షుణార్థము ఓమర్ ఖలీఫా 

నౌకాదళము నొకదానిని కోణసాగరమసండా. పంపెను. 'లెవాంట్, 

ఏషియా మెనరులందు జరగినయాద్ధములనిమి త్తమ ఒళ్లో మక ఖలీఫా 

వీ కాఖండముననుండి న సమకాచ్చెను. అబూకై సను ww 
నతడు చై ప్రస్దీవిన జలనేనతో ముట్టడించియాం డెను, 

న 



'ో ౨౬ 

విచేశము లెన్ని జయిం పంబడుచువచ్చినప్పటికిని ఆరంభకాల 

మున సాధ్యమగునంతేనబికు అశేబియాయందలి యెకమత్యము భగము 

నేనలును, సెని 

కులును డప్పనితేరులగు అరబ్బు తెవరును ఏవి బేశములందు నివసించుటకు 

ఏలు  లేకఘండులాగున నియమములు కూ ఫా 

ఫోస్తాట్నగరములు రెండును కేవలము నేనాసానముబుగ నుంెను. 

కాల్మకృమమున దక్నీణమున కూఫాపట్రణమున్తు ఉత్తరమున బస్రా, 

పట్టణమును విఖ్యాతస్థానములున 6 బరిణమ్ం చెను, సంత మం 

కో మదీనాపట్టణ మే మహమది యప, పంచమునకు రాజధానిగ 

నుండెను, ఖలీఫా లు. ఎన్ను ఫొనణుడుదుండిరి.. మహవ్లు 

దీయలోకమునకు. గావలసీన నీతినియమములు చట్టములు ను. 

నిర్మి ంప(బశుచువచ్చినని. ప్రా ంతాధి కారు లచటనుండియే పంప 

బడుచువచ్చిరి. కాని న అతా అశేబవియామదీనాల 

ప్రాధాన్యము క్రృమముగ క్షీణింపసాగెను. ఈసంగతి ఒత్టోమకాకాల 

మున విస్పష్ట్వ "మయ్యెను, ఈ ఖలీఫాయొక్కు ప షపాత పూర్ణమైన 

పొలనమే - ఇందులకు ముఖ్య కారణము. గవర్నరుల నియమించుట 

యందును, యుద్ధవిజ యమున దొరకిసధనమును బంచుకొనుటయందును 

ఈఖలీఫా తన కొరెష్ తెగయెడలను అందునయగాడ ఒమయ్యడ్ 

వంశమువారియెడలను మిక్కిలి పక్షపాతము చూపుదువచ్చెను. అందు 

గాకుందులాగున ప యత్న ములు సలు ప౯బడినవి, 
UU) 

“కావింపంలబబెను, 

వలన అశళేబియాయందలీ ఇతరజాతులవా రందబును కొరెప్ జాతి 

వారిని కొనై షులలోే నే వోషిమైటులు ఒజమయ్యదులను గ ర్శింప 

సాగిరి, ఒమయ్యదులు తక్కిన యందజకం పెను చిట్ట చివర యుసలాకా 

దీక్షను గృహించినవారు., ధార్మి నలి విర్ర ల 

పట్టుదలయు లెకుం డెను. ఖలీఫా వధింపయబకుట కివియే కారణములు. 

కాని ఈవిగోధకారణముల ప్రచారము బస్తా కూఫా,. ఫాస్తాట్ 

నగరములందు జరగనంత తీ వృముగ అశేబియాయందు జరగి 

యుండలేదు, ఈహత్యవిషయ మున అరేబియా తూపీంభావ మూనెను, 

సిరియా ప్రాం తాధికారి ఒకు తప్ప తక్కిన జా. న వా రెవ 

రును స. గమనిం చియెన న ల అనంతరము అలీనిమి త్రము 

ఎన్నికలు జరగినకాలమున జనించినకలహములందుమా త త్ర మశేబియా 

బాగుగ జోక్యము కలుగంజే సీకొనెను, ఇతీ( అ జీవించి 

యున్నంతవజకును మదినానగర మే మహావగియలోకమునకు రాజ 

ధానిగ నుం'జేను కాని తరువాత మోవి యా ఖలీఫాకప6 గలీగినవిజయము 

చేత డమాస్కస్ రాజధానిగ మా అను. ఇందుచే మదీనా ప ప శసృభావము 

తి పోయెను, అనంతరము మోవియా తనకుమారు. డగు యజ్లను యువ. 

రాజుగ నియమించుటవే మదీనాకుంగల రాజనిర్వాచకవ్ర హక్కు 

“సెతము పోయెను, ఈవిధముగ మక్కా మదీనాలకు6 గల రాజకీయపు 

వాక్కు తగ్గి పోయినప్పటికిని భా cen మా త్ ము యథా 

ఫూర్వముగ నే యుండెను, 

అలీఖలీ ఫావధానంతర మితనికొడుకులు . హాసక్కా హునేను 

_ లనువారిద్దటు డమాస్క_స్ఖలీఫాకు విరుద్ధముగ కలహములాడ బయలు 

యారాజ్యము నోడిం చుటకు 

! గలిగియంం స గెదిరీంప(జాలరై రి, 

అబేబియా 

' జేజిర. కాని -వీరీలో హసకా సూవియాతో సంధి గావించికొ నెను, 

'మోవియాతేరువాతే మహమదీయ రాజ్య మును ఏీలినది అతని కొనూ 

రండు యజీద్. షతండు రాజ్యమునకు వచ్చి పినప మోవి, 

సెనికులను గూర్చసా గౌను, కాని 

౬రా౦-వ సంవత్సేర మున నితడు కర్చెళానగరమునొద్ద వధింపంబజేను. 

అటుపిమట అబా Wats అనునత్ (డు అలీకుటుంబమునకు. 

PED దుర్గశేకు _ 

మక్కా. నుండి నమూస్థన్ విరొందికి దండువెడలెను, మక్కా. మదీనా 

వాసు లితనిపశుముే యవలంబించినె. కాని అబ్దల్లా ప్రతిన నెటివేటిన 

పతిగా పగ దీర్చుకొనవలయు. నను తలలతో 

ట్రగపడదు. ౬౮౨ లో యజీద్ నేనలు మదీనాను' జయించి కొల్ప కొట్టి 

మలు సటి సం వత్సరము మక్కాామా:ఃది క త్తివచ్చినవి. కాబా: ధ్వంస 

"మొనరీం పయి డెను, ఇంతలో యశీద్ మరణింపంగ్యా ముట్టడి యె త్రివనేయ౧ 

బజెను, అబ్బల్లా మక్కాానగరమందే యుం జెను. అశేబియా ఈజిప్టు 

సిరియా యందలి కొంత భాగమునకుం జెందిన ప్రజ లబ లబ్దల్లాను ఖరీఫాగా 

స్వికరిం చిం, ఇతే డిెక పర్యాయము. మెర్వాకా అనునతోని యదీన 

మం దుండిన శత్రు సేనలను పరాజయము నొందించెను. కాని భారి జె తు 

తెగవారియండ pO దొరకదయ్యెను. అట డమాస్క సునం దబ్దుల్ 

మలిక్ అనునతండు యజీక్ సానమును 7 కొని ౬౯౧ లో అకేభియా 

యందలి అబ్బల్లా నడంగంద్రొక్కుటకై తన. నేనానాయకుని మక్కా 
మో౭డెకిం బం చెను. రతా న మునరి దబ్ద్బల్లార్రాణ ములను గోలాశ్ప్చోయెను, 

మక్కాానగరము సంపూర్లముగ డమా'స్క_ pe? మయ్యెను. మటీయా 

వ మ 'అబ్దులలిక్ ఆఅశేబిమూ డమాస్కు సులకే 

కాదు; సమస్త స్థమహమదీయ పృపంచమునకును పృముఖు(డును, ఖలీ' 

ఫాయు నయ్యొను. pe మొదలుకొని ఒమయ్య్యదుల (ప (ప్రృభుత్వమున్నంళ 

కాలము ఆనేబియా ఊరు “పీరు లేక ప డియుంచడెను, దేశ దేశాంతర ము 

లందలి ముసలానులు తూర్పున అఫ్ గానిస్తా నాంతే మువజకును పడ 

మట స్పయిక్ వజకును జయించిరి కాని యందువలన అశేబియా 

శేవిధమెన లాభమును కలుగదయ్యెను. అనంతరము అబుల్ అచబ్బానొ | 

రాజ్యసింహాసన మెక్కి రాజభానిని కూఖానగరమునక్రు నూర్చెను, 

పీదప కొంతకాలమునకు బాగ్లాదు రాజధానిగ మా అను... అందువలన 

అశేబియాగారవము మటీంత త్గపోయెను. మొట్ట మొదటనుండి అబ్బా 

పర్షి యనుల త. తురుష్కులమోందను ఆధారపడి 

యుండిరి, “రాజ్యమందలిముఖ్యపదము లన్నియు విదేకశీయులనేత 

నింపంబడుచువచ్చినవి. రాజకీయములం  దిట్లు పరివర్శ నములు 

కలీగినప్పటికిని భాపావిహయమునమాత్రే మరేబియా గౌరవము 

యథాపూర్వముగ నే యుండెను. _ కోళకారులు. వైయా 

కరణులు, కవులు అరవీభావచే స్వీకరించి యభివృద్ధిపటిచిరి. కాని, 

అరబ్బు లందటు చీకీభవించి మతముకొజుకును “కళముకొజకును 

కీదులు 

ఛాణముల కాశింపక రణ మొనర్చుస్వ భావము కీ ఫీరియందు లోపించి 

పోయెను. ఈెహిెతునవున వీరు ఒమయ్యదులయెడల . పక్కపొతము .. 

ల్లో 
క మముగా మహమ్మదు 



అ బేబియా 

ఆవిర్భవించుటకు సార్వ ముండినగ్భృహకలపాములలో నికి పీరు మరల 
చెగిరీ, 

శ్రీః శ్రే ౯వ శతాబ్రిచివర కర్ర థియను లను వజేటోొక తెగ 
వారు ఖ్యాతిలోనికి వచ్చిరి, క్తు హమ్దక్ కర్శ థ్ అనునతేనియను 

రసా యులు, ఈ సం పృదాయము జనించిన "నాలుగుసంవత్సరముల 

పృబలళ _క్తీసంపన్ను లె లర. హూమ్దకాచే సనుజ్ఞాతు డై 

అబూసెద్ అల్ జన్నా బి యనునసతంకు ౯౦౦లలో బరారిక ప్రాంత 
మునకు బోయి. యజతి కటీఫ్ న న "మకనగరమును 

కాలమందే 

కూ పం నెను, 

ఇం దశేసలం యూాదులు ప్ యనులు నుండిరి, చేశమండలీ బనదువీలు 

ఇస్లాంసిర్జాంతములక మై "నె తు ఈసిదాంతములు నియమములు కస్ట్రము 

లగుబచే చారు వీనిని ఏ బాలింపంజా?క 6. జ కారణమున. Wana 

మములు లేని కర ర్యడ్సొాయనులు దండ. యాత్రలను సలుపునపుడు వీరు 
వారి నెదిరీం ఏరముం డై రీ. అందుచేత వారు క్ర మము-గా బహరికొ 
యమామా, ఉమాక్ ప్రాంతముల చాక్రమించుకొని ౯౦౬ నందు 

యమనును జయించి మక్కా మదీనాలప డండె త్రి పోయిరి. వు 
డీసమాదార మంతయు బాన్టాదులోనియధి కారివర్ష మున కబుకప 
వీరు కర రృథియనులణా టిని క్రాంకెనజ కడంచివై చిరి. bene 
sie మత నికకమారుండు కర్శథెయక రా జ్యసింహాసనమునకు 
రాగా నక నితయు డకగు అబూ టాహిర్ అతనిని తొలణించి తానే 

“్సేతృత్వకును Pen ఇత. డక్యంత ప, తిభాకశాలి, ప్రుతియాద్ధ 

మందును జయలత్నీ యిితోేనిని వరించు చునేయుం డెను. తుదకు బాగ్షాద్ 
ఖలీఫాను సైతము. "ఓకించను. తూర్పున ఉమ్మానురాజ్యమ ను ౫ కాని 
యొక్క పెట్టున పచ్చిమమునకం బోయి మక్కాాను జయించి. మహమ 

hain కంపిం చులాగున కా బాయందలి పూజ్యవస్తువగు కాల 

పాపషాణమును బహాదరి జకం 

(త్రికలు తీర్దంయా త్ర ల జేసికానవచ్చు నని. _యనుజ్ఞ నొసం ను, 

wh జీవిం దియేన్న ౦కే కాలము అశేబియా కర ర, థియనులవకేమునం చే 

యుండేిను... ఇ క నిమరకణానంతరము విరికిని ఈజప్లునందలి ఫాతి 

మాపకుష్పుప్క భవ్రలకును. కలహము కలుగుబచే విద ప 

సాగెను. తాన్ నందు ఈరాకు ప్రాంతమున Der: 

సంభవించెను. చానివలన యాత్రికంద సెని పన్ను విధించునధి కారమును 

వీరు కోల్ళోయిరి. ఉఊమ్మాక్ విద్రోహ మొనరించి 

నుయ్యె 

ఇ దేతరుణమున . 

స్వతంత్ర, ను. 

కర ర్యథియనుల అధికార మున్న దికూడ నాశన మెపోయెను, ఏ5 కుండిన 

bros లన్నింటిని బదువిలు వశేపటుచుకొనిరి, దేశేమం దంతటు. 

చురల గల్లోలములఐ 3 కలహములు చెలరేగాను, చిన్నచిన్న స్వతం త్ర, త 

రాజ్యము లనేకము తీర్చ డెను, మక్కా, మదీనాలకు యాత్రలు 

గావించువారికీ తగినయేర్బా చ్రేమియు 'లేవయ్యెను, ఒక్క హజ్ అయైనా ప్రాంతములందు6 గ్రృమముగ అరైర్, ఇబ్బ్నాడఆస్, ఇబ్న్ 

_తక్కినచేశములవా ర్రలే తెలిసెడివి, శేశపుసమాచారములం . దప్ప 

గొనిపోయెను. ౯౨౯ లో. ఈ పాషాణ 

మును మును మరల నిచ్చి తన కొకవిధమగు పన్ను చెల్లి ంచుహర తుమో6ద 

ప్రభావము. శ్నీణింప. 

కరాజయము. | 

౧౬౯౮ లో ఆ ఫికాఖండప్రూర్వతీరమున ఓమచె ట్ (చ, దేశములం 

దుండిన పోర్చుగీసు లనుగూడ అరబ్బులు వెడల (గొట్టిర. 

మణీ మయాండుసం వత్సరములు కడచినవెనుక. 

బదువీజాతికిం జచెందెన యొక షేక్ కటీఫ్. నగరమును జయింప దానితో | బియాచరి త్రమున కారంభము వవిోవీ యుష్యమము, ఇది. ౧లావ 

లో ౨౩ 

గావు. మక్కా, మదీనానగరములను ఇరువురుపురీఫపులు పాలించు 

చుండిరి. వీ రిద్దలు నీబిఫ్లుఖలీఫా బలవంతుల. -డెనచో నతనిపతు. 

మును లేక బాగ్దాద్ ఖలీఫా క క్రిమంతుం డెనచో నతని పకతుమును 

వహించి పరస్పరము పోరాడుచుండిర. ఈపట్టణముల సరిహద్దుల వెలు 

పల అరాజకపుదేవత తాండవమాడుచుం డెను, చాకిదోపిడిగాం ద డ, గు 

బదువిఎకారణమున (యా శ్రీకుల. ధన ప్రాణములు న ఈ 

౧౨౬౯-వ సంవత్సరమున PP కస్ట ఆదికారమునకో లోబడి 

ముక్కాాను బాలీంచు దుండెను. ౧౫౧౭లో కర్రీ సులాక్ సలీం అను 

నత6 డేజిఫ్టను జయింప మక్కానగరమును అతనికే వశమయ్యొను. అది 
మొదలుకొని తుర్కీ సుల్హాకా ఖలీఫాపదము నంబెను. (కృమముగా 

యమక ప్రాంత మంతయు నితనికే లభించెను. కాని ౧౬౩ ౦-వ 'సంవ 

త్సరమున యమక పృభు వొకడు కుర్కీ_యధికారమును దొలణించి 

స్వ దేశీయు నోకని ఇమాముగ నేర్పాటు గావించెను. ఆటుతేరుచాత 

౧౮౭౧ వణకు నిమాముల ప, భుత్వ మే సాగుచువచ్చెను. ఆౌరేబి యా 

ఆశ్నేయమందలి ఉమాకా ఏఖలీఫాయధీనమును గాక ముగ 

నుం డెను, ఒక నూటుసంవత్సర ములకాలము దీని నైదుగురు ఇమాములు 

పరిసాలించిరి. వి రందజను అల్ అజ్ అను తెగకు జెందెనవారుం 

నిజ్వాపట్టణము వీరి నివాససానముగ నుండెను. తరువాత బనీనెఫాక౯ 

అనునత( డిచట మాలిక్ పరిపాలనమును సెలకొ ల్పెను. వీరు ౧౧౫౮౪ 

మొడలు ౧ర ౦౬ వజుకును రాజ్య మేలిరి,. ఈమధ్య కాలమున విరిపె 

రెండుపర్షి యక్ దండయాత్రలు జరగినవి. వార్మజ్ తటమందలి ప్రభు 

వులు సము దృతీరభూమిని వశపటీచికొ”ని ౧౬-వ శతాబ్ది పర్యంతేము€ 

బాలించిరి. ౧౦౮-ప సంవత్సరమున ఉమాకొ్యయొక్క_ పూర్వతీరపు 

భూమిని పోర్చుగీసు లా క,మించుకొనిరి, ఒక శతాబ్ది కడచిపోవ, 

అనగా ౧౬౨౦ తరువాత యారిబాజాతికింజెందెన 

స్వత రక్కే 

నాజర్ ఇబ్న్ 

ముర్జి డ్ అనునత(డు ఉఊమాక్ ఇలాకాకు ఇమాముగ చేర్ప డెను. 

రు సక్ అనుప టం ప నుం డెను. ఇతే డచటిసామంతుల 

నందణి చకీభవింపంజేని వారిసాయమున పోర్చుగీసు లాక ఈమ్ంచిన 

దేశమును వశపజుచుకొనుటయ. కాక మస్కా_ట్నందు "సవన సించు 

వారీ ( పోర్చుగీసుల నుండి పన్ను దీసీకొనుట మొదలిడెను, ౧౬౫౧ 

లో పోర్చుగీసు లాయిలా కాను. సంఫూర్లముగ వదలవలసినవా ౫ై రి, 

వహాబీలు; ఆధునిక-అశేబియా చరి క ము 1 . ఆధునిక_అశే 

శశాబ్దిమధ్య కాలమున నుదయమం చెను. 

రాజ్యములుగ విభ క్తమైయుం డేను. 

ఆఅసమయమున బేళ మ చీక 

క. ౧౭౫౦ లో నీయుద్యమ 

-జనకుండగు "మహమ్మద్ ఇబ్బొఅబ్బుల్ వహాబ్ అనునతండు దేశాటనమొన 

రించి స్వ దేశమునకు. మరలివచ్చునప్పటికి అల్ వాసా మక ఘూాహ్మో 

ముఅమ్మార్ అనువారల వంశజులు _ పరిపాలనము 'సలుపుచుండిరి, 



ఈ౨౮ 

వహ్లాబ్ ౧౮-వ శతాబ్ద ఆర ంభమున అయైనాయం దే జన్మించెను. 

బాలకాలము బ సా, డమాస్క_. సులందు నేర్చి, 

_మక్కాయాత్ర, జ్ స్యజేశీయా లందటును మహమన్ ఏర్పటీ చిన 

ధర్మముననుండి భృష్టు లై యుండినట్లు కనుంగొ "నెను, శన చేశీయు లంద 

అును పెగంబరుయొక్క్ల ఆసలు సీద్దాంతనుల ననుసరించి నడచు 

కొనులాగునం జేయవలయు నని ఇత. డొక సంస్కరణోద్యనుమును 

మొదలి డెను, అయెచాళాసకు డితనియఖి ప్రా యములతోో చేకీభవిం చి 

యుండలేదు కాని దరియాపాలకుండుగ నుండిన ఇబ్న్ సొద్ ఛాలంగ 

నాడరించి యితని కౌ కీయము నిచ్చెను. ఇబ్బొ సౌద్ అప్పటికి 

ఒకగొప్ప దేశమునకు పృభువు కాండు. _ వహ్హోబొసలహోల ననుసరించి 

కార్యము లొనరింపం[డలిన కొలందిసంవత్సరములం దే బదువిల6 దన 

యధీనమున 'నేకీభవించునట్ట్లు చేసికొని వారిసాహాయ్యమున అకేబి మూ 

మధ్య భాగమగు అల్ ెజ్ట్ నందును, పూర్వభాగము నను దన యధి 

కారమును స్లాపించుకొ నర క్రైిను, ౧౭౬౫-వ సంవత్సరమునం దితేని 

మరణానంతర మితనికుమారుండు అబ్దుల్ అజీజ్ ఆఅనునత (గు ఆల్ 

చెబ్ల్ తో దానివెలుపలి చుట్టుప్రక్కల ప్రాంత ములనుగూడం గలిపికొని 

౧౭౮౦ మొదలు యా త్రికులమౌందంహాడ వెడల సాగెను. 

అంత నితనియ భీవృద్ది నడంచివేయవలయు నని తురువ్కుసా మ్రా జ్యుపు 

అధికారు లొక సేన నంప(గ్యా నది వచ్చి తూర్పున నున్న హాసా ప్రాంత 

మును ముట్టడి డించి లో(బజుచుకొనెనుు కాని మూండుసంవత్సేర ములు 

కడచినవెనుక వహాబీలు షియాముసల్తానుల పవిత్రస్టైనమను కర్చా 

లాను నాశనముచేసి యానుటుసటిసంవత్సరము మక్కౌాను ముట్టు 

డించుటచేత తురుష్కులు పోసాను వదలవలసినవారెరి. ఈ మక్క, 

క ర్భాలాయుదములం దు వహాబీలు ముసల్యానులగోరీలు మున్నగువానిని 

ధ్వం'సముచేసి విలువగల యవ శేవములను "దోచికొనిపోయిరి, కరాాలా 

నగరమును ధ్వంసముచేసి యపవిత్రృపణిచినందులకై పగ దీర్చుకొన 

షియాధ ర్లావలం బి యొక (డు అబ్దుల్ అజీజ్ ఇబ్న్ సౌదును ౧౮౦౨-వ 

సంవత్సర మున దరియాయందలి మసీదులో హత్య గావిం చెను. వంటనే 

విద్య 

దాడి 

_యతనికుమారుండగు సౌదు రాజ్యభారమును వహీంచెను. ఇతయ డసేక, 

యుదరంగములందు అదివటుశే న న ౧౮౦౪ లో 

నితండు మదీనానగరమును వశళముగావించికొని యచట రాజ్యాఖీ 

"పేకమును సెతిము చేయించుకొ నెను, అనంతరము యమక ఉఊమాక్ 

ప్రాంతములును ఇతనివశ మయ్యెను, ఈ ప్రకార మిచట వహాబీ 

రజక 

భయముకలిగను. అందువలన. న ఈ కేయున్న ఈజిప్టు ఫ్రై గవర్నర్. 

జనరలగు మపామద్ అలీని వహాబీలసె దం జెత్తుమని తురుమ్మ-దొరతనము 

వారు సు. మ మహమ్మదలీ స్వయముగ యుద్ధమున జీక అతడు 

టన్నూక అను తనకుమారుని నందుల కాజ్జాపిం చెను. ౧౮౧౧-వ సంవత్స 

రమున సాదు బాగ్దాద్ పట్టణము నకుంబోయియుండ టున్ఫూక్ నేనా 

యుతముగ వచ్చి హెజాజునందు విడిసెను. ఈసంగతి "కెలిసినతోడ నే 
_సఫొదుపడమటికి మరలి వచ్చి టన్ఫూనును అచటనుండి పొజిందో లెను, 

ప్త వర్గమాన మగుచుండ అట్లోమకొసా మా (మౌ, జ్యమువారికి మిగుల 

అ చేబియా 

కాని ౧౮౧౨-వ సంవత్సరమున మక్యా_ మదీ నాలను మరల 

తురుష్క లే గాలిచికొనిరి. పిదప ౧౮౧౩ నందు మరల యుద్దమారం 

భము గా6గా తండి కొడుకు లీరువురు సేతెంచిరి, వీ రిద్దజకును 

జయమే కలిగను. ౧౮౧౮ నందు సాదు మరణించెను. ఇతని కుమా 

రుండు సంధిచేసికొన నెంచెను గాని పొసంగదయ్యొను. ౧౮౧౫ లో 

తుక్కీ రాజ పృ తినిధి రాస్ అనుస్థానమును జయించెను. అటుతరువాత 

నీరెం డుకతులవారికి ని సంధి కుది రెను. ఈజిష్ట నులు ఆశేబియాను వదలి 

పోయిరి. వీగు పోయినపీదప సౌదుకుమారు( డగు అబ్దుల్లా సంధినియ 

మముల సిగ బాలింపకపోవుటచేత ౧౮౧౬-వ సంవత్సేర మున మరల: 

బోరాటము లార ంభమయ్యెను, ఈజిష్ణ నులు లంచమిచ్చి రెండుజాతుల 

అరబ్బులను దమపశు,ము గావించుకొనిరీ. వారి సాహాయ్యమున వీరు 

వియ న వ అతన అబ్బుల్లాను ఓడించి అల్ నెడ్జ దేశమున (బ్రవేశించి 

రాస్ పట్టణమును ముట్టడించిర కాని యది స్వాధీనము కాందయ్యెను. 

మహమ్మదలీయొక్క_ స్వీక్ళత పుత్రుండగు ఇబహీం: ఈ పర్యాయము 

సేనానాయకుండుగ నుండెను. ఇతండు రాస్ నగరపు. ఆక్యనుణమును 

విడి ఫీరంగుల తోడ్వాటున అనై జాను వళశపటిచికొని పిదప బురై దాను 

జయిం చెను. అనంతరము మటీకొన్ని తెగల లో౭బటీచికొని వారిసాయ 

ముతో ఈజిష్ట నులు వ,క్రా, హురైమల్క దరియా లను సృ డేశేముల 

నాశన మొనరించి యబ్దుల్లాను కె ద్గం బట్టుకొని కడుగీచముగ నతనిని 

వధించిరి, ఈజిఫ్లు నేన లన్నియు అల్ "నెజ్టునందు నిలువ, వహావీ 

రాజ్యము ఛిన్న భిన్న మైపోయెను, 

పరా 

శ్రీః క ౧౮౨౪౯ లో అబ్లుభాకుమారుం డగు తుర్కీ_ కొంతే 

నేనను సమకూర్చుకొని రియాథ్ నగరము రాజధానిగ మరల వవోలీ 

రాజ్యమును స్థాపించెను, ఇత(డు కి ఈజిస్టువొరతే నమును స్వీకరించి 

దానికి గొంత కప్పయుగూడ( గట్టుచుండెను. ఇట్లు పదెసంవత్సేర ముల 
పర్యంతి ము మిలకువరోడ వ ర్రించుదు సతిని బలపజుచుకొను 

చుం జేను. కాని ఇత( డీ పృయత్సృములం దుండణచే యొక సంబంధి 

చేత నిహరతు. డయ్యెను,. అంత నితనికమారు6డు ఫియిజుల్ ౧౮౨౬ 

లో రియాథ్ సి ంహాసన మెక్కె_ను. ఇతం డీజిస్టనకు కప్పము గట్టుట 

మానినందున ఆదేశళప్రనేనలు మరల అశేబియాయండు ప్రజేశించి 

యితేనిని బంధించి స్వదెళమునక్షుC గొనిపోయినవి ఫెయిజుల్ సానమున 

నతని దూరబంధువగు ఖాలిద్ అనునత( డమి రయ్యెను. ఇంతలో 

సిరియా దేశేమ వివయమై ఈజిప్టు తుర్కీ_ దేశములకు యుద్ధము కలుగ, 
మహన్తుదలీ, ఇ బృహీములకు దోడ్పడుట కశేబిమాయందలి ఈబి 

ప కొసేన లన్నియు నచ్చొాటు విడిచిపోవలసివచ్చెను. అదే తరుణమున, 

సనం౮గా ౧౮౮ ౨-వ సంవల్సేరమున ఫియిజాల్ కారాగారమున నుండి 

తప్పించుకొని స్య దేశమునకు రాగా జను లందటు నతనిచే భేమకు 

పౌలకునిగ నెన్ను కొనిరి. సిరియాయందు we భుక్కు_డుగాయగా, నశే 

బియాయందు మిగిలీయుండిన ఈజిష్ట జానేనలు కూడ వెడలిపోయెను, 

అంత ఫియిజాత్ సంపూర రస్వతంతు  , డయ్యెను. యమక, “హొబాడ్ జ 

ఉమ్మ్ ప్రాంతములు తప్ప ళార్వ మితని ఫగార్వుల నా. 



అచేవియా 

దున్న దేశము చొలవజకు మరల నితని యధికారము (క్రిందికి 
వచ్చెను. _పె మూండు ప్రాంతములును బిటివ్వారీ నిరీక్ష్షుణమం బే 
యుండిపోయొను, నెమదెగ తనసితిని 

బలపటుచుకొ నుటయెం బే మగ్ను6 డై "'జెయుం డెను. ఇరని కీద్దలు కుమా 

రులు, వారియందును భేదభావము కన టట నితండు జాగ 

తూక్రు (6 దేయం డెను. 

పిదప  ఫెయిజుల్ 

అబ్బుల్లా ఇబ్బొరషీన్ అను నతండు వస్తార్ముప్రుముఖులలో 

నొకడు, మైజల్్యుక్కతండ్రి డి వధింపంబజె స నని.యిది వజ కే వ్రాయ ( 

బడినది, పితృఘాతుకుని త. స్వరాజ్యమును రా'బట్టుకొనవలయు 

నని ఫెజుల్ కావించిన ప్రయత్న మున కీవమ్మార్ ప ప్రముఖుంయ మంచి 
సాయము 'సలీిపియుం డెను. అందులకు కృళజ్ఞ తాఘాచకముగ ఫెయి 

జుల్ హె బిల్ పట్టణ ప్రాంతమును రషీదున కిచ్చి యతనిని ప్రభువును 
గావించెను. జ న "ఫెయిజుల్ ఈజిస్తనకు, కె దీగం బట్టుకొని 

_ పోయిడినష ప్పటికిని ర పీదుమా త్ర, తము స్వచేశమున మిగుల జాగరూకులై 

బదువీల నందటను శ్రే కూవకాగమలతో, చాలించుదు రాజ్యము 

నభివృద్ధి నొందించేను. ఫెయిజుల్ కారాగారముననుండి తప్పించు 

కొని వచ్చునప్పటిః రషీదు జబల్ పమారులోని చాలభాగమును వశే 

పఅుచుకొని రాజ్యమును మంచి వ్యవస్థతో పాలీంచుచుం డేను, 

శ్రీః శ, ౧౮౮౩ నందు రషీదు మరణించెను, అంత నితని 

కుమారుండు తలాల్ బి బరు కేయికూలవ అకును డనరాజ్య మును విస 

తము గావిం చుకిె చెను. ౧౮౬౮ లో నిత డాత్త హత్య చేసికొనెను, 

ఇంతవణకు వవాపీ, వార్. రాజ్యములు రంగును మైత్రి, కలిగి యే 

యుండెను. తలాల్ మృతినొందినపిదప నతనినోదరులు, జామాతేలు 

మొదలగువారీచేతులలోనుండి పృసరించుచు తుద. కీరాజ్యము మహా 

మద్ అనునతనిచేతులందు' బడెను. ఇతడు రాజ్యమునకు హక్కు దౌ 

రగు నని తోంచినవాని'నెల్ల 6 జంపించి NE సింహాసన 

మధిరోహిం చెను 

అనంతర మితండు తనరాజ్యముయొక్కు. 'ఊత్తర, పశ్చిమ 

సీమబను సుసిరము 'సలుఫుకొని ౧౮ ౩ ౨-న దక్షీచయనక మర లెను, 

"ఫియిజుల్ యొక్క. కుమారులలో పపెద్దవాండన. అబ్దుల్లా WY: సంవత్సర 

ములు రాజ్య మునరించినపిద 

_శృష్ణు. డైపోయి వన్గూరుపాలకుని నాశ్రయించెను, 

య్యను as ఈ జిఫ్పతో a మానిన కారణమున తుర్కీ_కి 

_ అశేబియామిందంగల యధి కారము పూర్తిగ నశించియుండెను, ఇప్పుడు 
మరల అబ్దుల్లాకారణమున నా దేశమునం 
నభిలామతో " తురుష్ము_ లాంగ్లేయాలు. ప దనుచుండినను వినక 

౧౮౭౫వ సంవత్సరమున వీసాను. జయించి క్ర్రొత్తగ నెజ్ల్ ఇలా 

వారి కిశేబియావివయమున 

ప నతనితమ్ముకడగు ప రూలు ఏద 

మహమన్ 

ఫౌదును బాజందోలీ అబ్లుల్లాకు రాజ్యము నిప్పించెను కోని ౧౮౩౪౮-వ. 

సంవత్సీరమున మరల “రాజ్యచ్యుకు[డ యితీ(డు "హెయిల్ నగర డగు సౌదు అసలైన కార్యక కమమునకు దిగను. టర్కీ_వలన 

మునకు బబుజె త్రి యచటనుండి బాగ్చాదున శే తురుష్క లసాహో 

బ్రవేశము గలుగంటేసికొను. 

లో ౨౯ 

కాను కల్పించి అబ్దుల్లాను దాని కధిపతిగం చేసిరి. ఈ నూతన ప్రాంత 
సృష్టైవలన అన్న దములకలహములు శాళ్వతము లయ్యెను, ఇ చేసమయ 

మున తురుస్కు_లు ర షియనుయుద్ధములో జేరుటవలన అటుపిమట 

ప,వేశము క'లుగంటబే సీకొనుటకో వీలు 

కలుగదయ్యెను. అట్రిసందర ఈ బహరినును ముట్టడింప వలయు 

నని కొందజు తురుష్క లేలేర ఇంగ్లీషువారు వారిని బెదరించి 
తజుమంొట్టిరి వహాబిసోదరుల వెరకారణమున అల్ నెజ్డ్ , ప్రాంత 

మంతఃకలహమున మునిగి తేలుచుండెను.  ఆసమయమును గనిపట్టి 

"సాయిల్ పాలకుందడనస చుసా. నెజ్జ్ ను హరింప PSP? 

బన్ను చుం డేను. 

క్రీ-శ.౧ూ౯ల౧-వ సంవత్సరమున ములై దాయొద్ద సొక యుద్ధము 
జర గను, అప్పుడు హమార్ హర్క్జాతులు హెయిల్ పక్షృమునను, 

ముతేర్క్ అతెచాతెగలు వహాలీలపకుమును గెకెనెను. . జయము 

సమార్ పాలకునశే కలీగాను. అది మొవలుకొని ఆబుసంతే వృరముల 

పర్యంతము జౌఫ్ వాడీ దువాసీరులమధ్యంగల సృజేశీయు మహముద్ 
అధికార మున నేయుం డెను. వహానీవంశాధి కొర ము నహ్హ పయ మైపో 

యెను, భావంగా మిగిలీన సౌదువంశేజులు కువైట్, pre లోన 

పర్టి యక సింధుశాఖాతటమున నున్న సర “నములం చెక్కు_డనో తల 

చాంచుకొనిరి. మహమ ద్ ఇబ్బొరపీద్ రాజ్యము స్థిరముగ చెలకొ చి నని 
యందజకును నిశ్చిత వె మెపోయెను, కాని నుహమద్ మరణానంతరము 

౧౮౯ ౭-వ సంవత్సరమున ఇబ్బొ సొదువంళము మరల విజృంభింప 

మహముద్ కుటుంబము శే పరు లేకుండ బోయెను, మహమ్మద్ "సంతాన 

bas ఉగుటవలన నతనికమునికొడు కగు అబ్బుల్ అజీజ్ రాజ్యము 

నకు వచ్చెను, మహమదునం దుండిన రాజ్య కార్యనిర్వహణ వాత 

మితనియందు శేదయ్యెను. ఈతరుణమున కువైటునందు పీ.కొమోబా 
రక్ అను విఖ్యాత పురుషు డొౌక డుం జెను. "ఫియిజుల్ కనిప్ల 
పుత్రుండగు అబ్దుల్ రహమాక యొక్క కకమారుండు. అబ్దుల్ జత 

ఇబ్న్ సౌదు పృవాసకాలమున నీ ఊకొము బారక్ వద్ద నివసించి 
యుం డెను. ఈమహాఫ్రురుషుని యధీనముననుండి సౌదు aes రాజ 
నీతిశికుణ మే అశేబియాయొక్క_ భావి భాశ్యాభాగ్యములక్రు ' శత్రు 
భూత నుయ్యెను, 

శ్రీః కఫీ ౧౯౦౦-వ సంవర్సరమం చే అబ్దుల్ రవామాకా తన 

క ర స్థాపించుకొనంనోరి ప్ర (ప్రయత్నము సలిపియుం"డెను కాని 
యది నెణివేజీయుండ లేదు, మజుసటిసంవత్సరమున నత ని కుమారు. 

చ్వే ద్ర 
తె హెయిల్ " ఉికొముభారకొనకు విళభుదముగ (6 టు. 
౧౯౦౧ లో ముబారక్కు_ను ఆక కృమించుటక అహామద్ ఫజీపాషా 
బసరాయందు సన్నాహముల ట్ ముబారక్ ఆం శ్రేయుల 

సాయము గోర వీరు తురున్మపృయత్నముల భంగము గావించిరి, 
ఇందులకు. ప్రతిఫలముగా బిటిషువారు కువై టుతీరయునంతటు కొంత 
యధకారకును బొందిరి, తాము దప్ప నితరు లెవ్వరును పర్షి యక్షా 



ర3ం 

సింభుకాఖారీరమున శీ 

లేకుండ జేసీకొనిరి, పవై టునందలి సమాచారము లీటులుంగ ఇబ 

సౌద్ విశ్వాసపాొ, తృులగు కాందబు అనుచరులను సెంటందీసీకొ ని రాతి, 

కాలమున రియాథ్ నగరమునC బ్రవేశించి యచటి గవర్న రును ఇగ, 

టాళ్చెను. ఇట్లు రాజధాని వళమెనతోడ'సే దక్షీణమున్వు ఉఊ_త్తరమందలి 

వాపా సుదై ర్ నామకసానములను 

చను, 

లో బజుచుకొన (6 

పజుచుకొ నంగ లీి7గను, 

పిదప మచినా బసరాలనుండి తోడ్చాటు రాయగా కాసిం 

మరల ర షీదులయధీనములోనికిం. బోయెను. మరల నదేసంవత్సేరమున. 

తురువ్కు, నమార్ సమిలిత సేనతో సౌదునా యకత్వమున వహాబీ. 

లకే ఘోర సం గ్రామము జర”ను. ఇందు సౌదునకు బలనుగు గాయము 

తగ'లెను.. ఈయుదమువలన పరిష్కార మేమియు తేలియుం కలేదు... 

కాని తురుష్ము_లు మళ్య-అరేబియాను వదలిపోవుటచేతను, కాసిం 

జిల్లా సౌదు అధికారమునంటే యుండుట'చేతను వహోవీలశే జయము. 

కలిగ నని తలంపవచ్చును. ఈ నిర్దయమీ ౧౯౦౬-వ 'సంవళ్సేరమున' 

శాధత్ అల్ ముహన్నా నామకస్థా నమున ఈరంశుకకులవారికిని జర 

నిన వేతొకయుద్ధమున స్పష్ట్రమర్వ్య్యూను. ఇచట రషీద్ అపజయముతోో 

మాటు లొ, ఇములని “ఇత ము గోల్యోయెను, అది మొదబు సమ్మార్ నేనలు |. 

వహానీలయలాకాటై పె "నెస్వుడును దండె శ్రి వచ్చియుండ లేదు. 

రషీద్ మరణానంతరము శెండుమూ (డు సంవత్సర ములవజికును 

ఉబె ద్ వంశీయు వమ్హారునం దొకవిధమగు అరాజకమే యుండెను. 

లానీకు లిచటిసింహాసనమున కై తగవులాడిరి. తుదకు అకేజ్ పత్తు 

డన సౌద్ అనునతనికి జయము కలుగ నతడు ౧౯౨౦- వజుకును గొంత 

“స్టిమితయుగ రాజ్యమే లెను కాని యాసంవత్సీరమున నత6డును నిహాూతు6, 

డయ్యెను. ౧౯౨౧ లో వహానీచేత యగు ఇబ్ సాద్ హెయిల్ 

నగరమును దనవళమువేసికొని, రషీద్ వంశమున జీవించియున్న వారి 

నందజను దనరాజధాని యగు రియాన్ నగరమునకు బంపివై చెను. 

ఇంచుమించుగ ౮౭ సంసత్సేరమాలు స్వతెం్యత్కృముగ నుండిన వమ్మార్ 

రాజ్య మంఠతటనుం డి వు వహోవీరాజ్యనుం దొక భాగమె చ(టివజకు 

నటు లే యున్నది. రౌధత్ అల్ ముహచ్నా యొద్ద( గ లీగినజయమునలన 

ఇబ్న్ సౌద్ "సెక్ష్. ప్రాంతమున సంపూర్ష్మ స్వాతంత్ర, మును బొంది 

'నిరాటంక ముగ/ దనస్థీధని కానా లా. గను, 

mre నిల్లు వాకిలి యనునది లేక నిరంతరము దేళాటన 

మొనరించుచుండు బదువీల నందజణ నొక నూరన సిద్దాంత మునకు. గట్టు 

వడంజేసి వారి తోడ్చాటున మహో శార్యములం పు. 

జ (బ్కైయత్నిం 

సరిగ నిదేసమయనున ముబారక్ సేకు ఈరాక్ ముంతేఫీక్ 

సదూకాపొషాలతోో ( గలసి తూర్పుడిక్కు_ననుండి ఇబ్బ్ర షీదును ముట్ట 
డింప సాగను, నీరి సాయము నొందియీ ఇబ్బొసాద్ ౧౯౦౮ నందు. 

కెండుపర్యాయముబు పుమ్థారునే నల నోడించి కాసీం ప్రాంత మును వళ 

చృసోబ్ పౌదులు ప్ర Var sa Coes ఆరంఛకాలనుండు భారీ. 

అ బేబియా 

(చ, దెశమందును "నెల వేర్పలుచుకొనుటకు విలు చర్యల నన్నింటిని జాచి లోకులు భవివ్యత్తునుగూర్చి యాశాసహీ 

తులు క్నారరి, కాని ఇప్పుడు వారికార్యములను స్తుతింపనివారు 

లేరు, ఒకచోట నిలుకడ లేక్క అందువలన 'నెకమత్య ము లేక బేళమం 

దంతట సంచరించుచుండు తెగల నన్నింటి నాయా(వ్రాంత ములందు 

నిలుచునట్లున్యు అందులకు సదుపాయములను జేసీ యనంతరము వారి 

నందలి నొక కార్య మునిమి త్త ము సంసిదు౪ం జేసి తన్తూలమున అరే 

వియాయంధు స్వాతంత్ర, సము నెలకొల్చుటయే వహాబ్ యొక్కయు, 

నతని యనుయాయి యగ _ సౌదుయొక్క_యు ప,ధానో దేశము 

లైయాుం టెను, ప్ రీ కార్య యులంము కృతకృత్యు లగుటం జేసియే చీ*డు 

అశేవి యూయందు పోయినవి పోంగా మిగిలిన కక లన్నియు 

చేశ్రీభవించి స్వాతం త్య యు ననుభవించుచున్న వి. ఇదియే వహాలీ 

ఉద్య మమునకు భలము. 

ఇబ్బ్బొ సౌద్ తన ప శ్ర భాక్వుయను.. స సిరపలుచుకోను ప పృయత్న 

ములం దుండ తురుష్కులు నెజును సారిరీపవ లెనని ముందు కువైట్ 

ప్రాంతేయు పే ప్రయత్ని ంచుచుండిరి. న్నిని గనిప ట్రై ఇబ్స్సౌన్ 

౧౯౧ర-వ సంవత్సేర మున నాక సీకముగ హాసామో(ది శయ స్వల్చ 

సేనతో హుఫ్లాఫి ప పట్టణమును రా త్రి కాలమున ముట్టడిం చెను, అక్కడ 

నుండిన కురుమ సేన లీతని. ెసేరించుటకు మాటుగ ఇబ్రహీం 
పొపామనీదునం దారాత్రి యంతయు దాగియుండి మటునా( "7 డకని 

కరణుచొచ్చెను. అంత నత. డా తురువ్కు నేనను _నడపీంచుకొని 

పోయి కటిఫ్ ఆకె ర్ నామక'స్టలములం దున్న మజికొన్ని తురుష్క 

శీనలతో6 గలీపి వారి నందజను శాంతేముగ స్వదేశమున శయం 

డని యాజ్ఞావీం చెను. ఇచేసమయమున తురు ష్కుులకు జర్మ నీయుద్ధ 

)ందు( శ వేళిం పవలసీవచ్చుట చే అరబ్బుల “నేమింయణ( జేయంాలకై క్రో 

నడవ 

అనకు. వీరు హాసానే కాదు; అశేబియాయందలి తమ ఇలాకాల 
నన్నింటిని పో me 

జర ర్మ నీయుద్ధ మారంభ మెనవింటనే ఇబ్న్ సౌదును దనుపక్ష 

మున నుంచుకొను నభి ప్రాయముతో బిటిమ్వారు కె"స్తక్కా డల్లియు. . 

హచ్. ఐ. షేక్స్పీయరును అకనియుద్దస రాయ బారిగ నంపిరి, 

వెంటనే యతడు. తుర్కీ పతు,ము వహించిన జబల్ వమార్ మౌంద 

దండెత్తు ౧౯౧౫ లో, జ ర్రాబ్వద్ద యుద్ధము జ దీనివలన 

నిశ్చితమగు విజయ మవ్వరికిస వు మిందుమిక్కి లి "సేక్షా 

పేయర్ మరణించెను. ఆంత నాంగ్గయూలు పరస్పర న్నేహ భావము 

క లిగెయుండదులాగున ఫౌదుతోమూా తే,ము సంధి mye? * యుద్ధ 

ముననుండి విగమించిరి. 
ar 

ఈకాలమంటే ముక్కా యందలి ధనాఢ్యుం డస నరీక్ _ 
హున్నే౯ా ఇబ్బొఅలీ యనునతే(డు తురుష్కుల నిరాకరించి అరేచి, 

యాకు దానే రాజు నని (పక టించుకొనెను. ఇబ్ ఎ సాదున క్రీచి పల . 

థిపత్యము గిట్టదు, అందుచే హున్సేక మింద దంచే త్తం డలయచియు 

తము భో నాం గ్లేయాల శూధ్యస్థ రిమవలన చనాగయుండెకు. 

-౧౯౧౩-వ సలజర్సరమున "హెజాజ్ , చెజ్ సరివాద్దులందు. ఖుర్మ 
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ప కయువివయ మె వరీఫ్, సౌదులకు, తగవు లుప్పతి'్లెను, ఖర్మనులు 

పురీఫ్ ప్రభుత్వము. నంగీకరింపక ఫౌదునెడల పక్షపాతము కలిగ 

ఠకుం *రి. ఖర రకా: వీరుల డొకండ్లు తన యిలాకాజనుల నందజ ేకీ 

భవింప*జేసీ మూండుప రాయ యులు హెజాజ్ నేనల నోడించి. పాజః 

దో లెను. వహాబీలసాహాయ్య. ముండుటచేత సే వా రిట్లు గావింపంగలిగి 
రని, హగీఫ్ ఆంగ లతో మొగలి డెను. బ్రీటిమ్నారు సౌదుళు బెద 
రించి, యట్టి షనినుండి భూరమయుగ. నుండ. పోధిం చిర: కాని నివ్ఫల 

wg: గిగా౧౯ా-వ సంవళ్స రానంతళ మ్య 'హూస్సేకా కకమారు డగు 

అబ్దుల్లా హెజాజ్ సేనతో వచ్చి ఖుర్మ కెనుబదిమెళ్ దూరమున తురాబ' 
త్ విడిసియుం డెను. వహాబీలు రాతి కాలమున వారీం దాశి 

వాలినేనను నాశనముచేసి పాజందోలీర, 'అల్జుల్లామ్యాత్ర ము. ప్రాణముల 

దక్కించుకొ ని. షాబీఫోయొను... సూదు. కూరా బాను gy రాహ్యమునం 

గల్లువ్తుకోా ని+ స్వ నగఠ మునకు, వెడలిపోయెను. ౧ 

గ అధానీపట్టణ కుతో పాటు  ఆనీరుదేకయు ' సౌడుశాజ్యయునందుC 
గలానెనున "ఆ, ' నముజుసటిసంవత్సరము. హెయిల్ విజయముతోపాటు | 

త ల స్ు కాలు వహావీలపా లయకు, 
er Mat టే! 
: way న Trig 4 is ర 

అశేబి యూ 

హాడాజునంచు వరీప్ల 

లందు బి బ్రిటివ్రాజ 

క" శ, ౧౯౨౨ లో జౌఫ్నగర విజయ ముతో 

3 దేళ మంతయు సౌదువళశీ మయ్యెను, 
నేర్పణు చువివయయమున ౧౯౨౩-౧౯ ౨౪ 

నీతిజ్ఞాలు సౌదుతోం గలసి యాలోచించిరి కాని ఈ ప ప్రయత్నము న్య 
సం ఫ్రార్ల యుగ విఫలమమ్మొను. అంక ౧౯౨౪ నందు వహాబీలు 

-పెయిఫ్ నగరమును ముట్టుడి౦ చి “సాదా బ్రా న్యాక్యమింపందల పెట్టిరి, 

దానితో పాటు మక్కా, మదీనా, జిడ్దానగర ములను-సి సెితోము జయించి 

౧౯౨౬లో సౌదు తన్ను అశేబియాపొలకునిగ 'ఘోనణముచేసి 
కొనెను. జిడా నితండు ముట్టడించియు న్నతరుణమం చే సర్ గిల్ బర్డ్ 

శ్లేట౯ా ఆను శ కీవిపీిరాయ బారి సాదును వాడీఫ్థాతిమాయం దు( Se 

కొని కస హద్దాల సంధుల విషయమున పరి షా_ర ముల గావించి 

అల్ చెజ్స్, జార్గకా ప్రొ ౦ంత ముల సరిహద్దులు 

నియమిత ము లర్య్యెథు, చెంకియు a చెల్, ఈరాక్ 

సరిహద్దులవివ యమునలహాడ పరిష్కారములు జర ను. "ైజాజు 
మింద వైఠము సం ఫార్లాధి కారము లభించినపిమ్మట శ్లేటను మచియొక 

చేర్యాయను ఫౌదును గలసిక్షొని యః ప్పటి వజకును ఘటిల్లి యుండిన 

ధల నన్ని టిని శ్రనర్వినుర్భన్ర భూర్యకోయ. నిక్లీతనాణః, గావించు 
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శారీ 

అష్టైల్ _ సంయుక్త ప్రాంతములలో అలహాబాదుకోటకు 
సరిగా ee యమునా గంగా సంగమస్థలమున, యమునానది కుడి 

గట్టుననున్న ప్రా, ప్రాచీన గ్రామము, ఇచ్చటః గడుపురాతనములై న వేణీ 

. మాధవ, సోమేశ్వర నోథచేఐ వాలయము లున్నవి. అక్నరుద క, క్ర వర్తి 

| కట్టించిన మట్టికోట యొకటి' కలదు. గంగాయమునల సంగమస్థాన 

మన నుండుటచే యా శన లేకు లిచటికి స 
{ 

' ఆరోర్ = సింధు దేశమందలి సుకూర్ జిల్లాలోని యొక 

గ్రామము, ఇదె వూర్యము. సింధు దేశయునందు రాజ్య య వేసిన 

లి రాజధానిగ నుండో ననియెదరు. దానిని మహమ 

రకల శ్రీః క. ౭౧౨లో స్వాధీనపటుచుకొనిరీ. ప్రార మాపట్ట 

| ఇదునొద్దనపడి సింధునది పాటుచదుం డెను. ౯౬౨-వ సంవత్సరము. 

| ప్రాంతమున ౫ gre కలి? నది ప గృువాహము మాటిపోయినది, 

అరోరా పోలారిస్ (ధ్రువక్యోతి -- దక్కి, 
ణో త్తర ధ్రువ యులందు hous Horizon వ కించుక యెగువగం? 

బశటమన చేదీప సరా న ప్రాకృతిక దృశ్యము. ఉత్తర ధ్రువ 

ఆ దృశ్య మునకు అళోరా బొరియాలిస్ ( Aurora పంటే 0 

అనియు డక్నీణధ్యువమునందలి దృశ్యమునకు అరోరా ఆ స్ట్రాలిస్. 

(Aurora BRS అతా! చేరులు.. ఈ శండింటికిని సామా 

వప నామము. ఆరోరా పోలారిస్; ఇది కేవలము ఒక్క రూప 

ముతోంగాక ఆీక యా పములతో బ్రశటన మగుచుండును, అందు. 

RO ees చూచుట కళ్యంకమనోహరము లై లె యుండును, . 

పీనియందు గలుగు నానావిధయాపముల ననేకు లేకరీతుల 

వరిం చోయుండినను సర్వసమత ముగ స్వీకరింపంబడినవి చాల తక్క్కన, 

ధనుస్సులు, దళఘుల్యా కిరణములు యవనికలు, భాయామండలమల్యూ 

శీకోలములు సరీవ్యా ప్ప ప్తపుంజిములు . నని వీనియందు6 గన్పించు రూప. 

ముల గొన్నింటిని నిరూపింపవచ్చును. కీతిజము( 11011200 )మింద 

నించుకయెత్తున మసక మసక గ( నన్చించుస్థానము ననుండి పకాశేశేఖో 

లూన్ద్వాఖిముఖముగ బయలు వెడలి పోయి అకాశమధ్యముననుండి విప్పిన 

భ్యత్రమువలెనో లేక తిరుగ వంచిన విల్లంబువలెనో ఊతిజముమో౭దికి 
వ్రాలీయాండును. . ఈవ్యోరిర్థమస్సుయొక్క ఇండుచివరలును - శీతా 

మం దే.యంకరిం చియోయారిడండుక.. 
ధరలను: గలిగియుందుటనే! వీ సోకి 
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లక 

లీంఠవజుకు నిశ్చయించియుండ లేదు, కొన్ని ఢ్రువజో్యోతులు దళా కార 

ముల నొప్పీ వంకరటింకరగ నడచు సర్సాక ఎకి గలీగెయుండును. ఈ 

ధనురాకార, దళొ కారజో్యతుల కాధార భూతము లెనవి కిరణములు, 

ఇని పరస్పరము కలసియుండుటయా, విరళములుంగ నుండుట యు€ 

గలదు. నిండియు నివి నిట్టనిలువుగ సమానాంతరములు గలిగి 

యుండును, మటీకొ న్ని వేళల నీకిర ణము లన్నియు ేదోయొకశేం ద, 

మునకే అభిముఖము లై పోవుటయు గలదు. ఒక్కొక్క సమయమున 

నివి అనేక తాళనృంతములుగ 6 బరివర్సితము లగుచుండును. వేతోొండు 

తటి విని పరిమాణములందు మార్పులు గలుగ నాక ని కముగ “కీ తిజము 

వైపునకు వచ్చుచున్నటులున్కు ఆకాశమున ెగురుచుండినటులును 

గోచర మగును. ఈ కారణమున చాళ్చాత్తు్యులు వీని “కౌనండన ర్హకు 

( Merry dancers) లను నామకరణము గావించిరి. 

కొన్ని ధ్రు, వబ్య్యతులు వే వ్రేలాడలట్రిన తెరలవ లె. గన్చిం చును. 

ఇట్టివి సాధారణముగ ను త్తరద్రువమునం దే కనుపశుచుండును గాని 

చతాకచోటం గానరాోను, "ఈ జ్యోతు లత్యంత' కర్ణ భణీయములు, 

ఉపరిభాగనుందలీ కిరణము లించుక విరళములుగ నుండినను దెగువకు 

రానురాను దట్రములై సీకి భావమును బొంది యడుగున కుచ్చులు 

కుచ్చులుగ చిర్పడి శ్రే వే లాడుచుండు యవనికవ లె మిగుల మనోహరములై. 

కస్పదుచుండును య కల శోణావర్ల మును ఊర్ల ర పయనం 

కుపచ్చనిరంగున్కు మధ్య నీరెండింటిని us పసుపుపచ్చ నిరంసను 

గల ఈయవనికాకార ధ్రువజోసతి అనుపమానసౌందర్యమున నొప్పి 

యుండును, “తెరయందు(గలుగు నానావిధములగు మడతలును వీని 

యందు గోచరము లగుచుండును, ఒకొ్క_క్క_ప్పు డిందలికిరణములు 

తిన్నగ నూర నాన శేయ యచట (బ్రైకాశేవంత మగు నొకేరేఖగం 

 ఖరిగమంచుచుందుకు: భాయామండల ము యొక్క రాపమున దృగ్గో 

చర మగుజ్యూళులు గొన్ని కలవు, 'సంపూర్లయుగ వికాసమును బొంది 
దేదీప్యనూన మగు నీభాయామండలాకార ధ్రువకాంతి తక్క నయూపము 

లన్నింటికం టి. నధికరమణీయమె కన్సించును. ముధ్య భాగమున నలు 

ప్రును దానికి నలు పృక్కొ_లను కిరీటా కారముగల . కాంతిమండలమును 

విరాజమాన మగుచుండ నిది యెంత యు దర్శనీయ మెయుండును, 

ఇందలికాంతికిరణములు పరస్పరము గలసిమో లేక లేళమాత్రేము 

వీలు వేబుగనో ఉండవచ్చును. కొన్ని సమయములందు ధు ధ్రువజ్యోతి 

_ వకచదేశమునంగాక తునుకలుతునుకలుగ నాకసమునం దంతట వ్యాపించి 

యుండవచ్చును. అప్పు డీవి నూర్యర శి సంవృతము లగు మేభుఖండ 

ములవ లె( గన్చించును. ఇదెర్మే శకలా కార ఛ్రు వజబ్యోతి. జేట్ొండు 

సమయమున నాకాళ మంతయు తెల్ల నివెలుగుతో నావరించికొని 

యున్నటు లుండును. ఇందుం గొన్ని చోట్ల తక్కు_వప్రకాళమును 

మజీకొన్ని తావులం "దెక్కువ(ప్రుకాళశమును. ఉండును, 

కా సప 

సంవత్సర మున కయివువజకేను 

వీనియందు 

వివక్నీత "మగు ఆకార మేదెయు నుండక జ్యోతిః ప ప,సారిత మెయుం. 

డును, స్య వివరించిన ఈ వేర్వేటురూప పము లీ స్రాక, భలిక్ 

అరోరా పోలారిన్ 

దృశ్యమందు( గన్నడు అనేక ప (సృకార ములగు నాక్ళతులను క 

యందు లేశమాత తమైన దోడ్చడవచ్చును | 

అమోంళ్క hiss. Latitudes & Longitudes )ల దూర 

సామోప్యములను బట్ట ఈ థు ధ్రువజ్యోతిః రాదురా వనులరదు హెచ్చు 

తగులు కలుగుట అనుమానింప౭బడినది కాని ఇంకను నది నిశ్నతము.. 

అధోభాగపు ఆమాంకేము ( Lower latitudes లం 

దీదో్యేతులు బొలత్తిగం గన్పించవు. దక్నీణార్ల ప్రుగోళమందలి ఉన్న తౌ 
మోంళములందు (Higher latitudes ) జనులు నివాసము చేయ6దగిన 

భూభాగ మేదియు బేకుండుటచే నటనుండి యాజకుల బరీ 
క్షీంస వలను లేకపోయెను, ఉత్త రార్థగొళమందలీ ఆర్కిటిక్ ప్రాంత 
ములలో గూడ నీధ్రువజో రు లగపడని ప్ర దేశము లేకములు గలవు. 

కావుననే అకాంళ, , శేఖాంళీమూరసామోప్యముల ననుసరించి వినియందు 

మార్చులు గలుగంజేయు శ హితువులను విమర్శింప. వీలు లేకపోయెను, 
నిర కుశేఖ( Equator నుండి బయలుబెడలి యుత్తరాభీముఖముగం 
బైయాణము. సలుఫుచో స్పెయిను దేశమునకు6 జాల దకీణముగ 

పవి సంవత్సరములలో సగటున సొక ధ్రువణోతి కన్చించు నని 
'తెభలియవచ్చును. ఛ్రాక్ సుదేశపు ఉత్తర భాగమున... .నీపగటు సంఖ్య 

పరుంగును, 

కు త్తరముగాం బోయినసంవత్సర మునకు ముపష్పదిపర్యాయములు ధ్రు, ధు,వ 

చలి గన్చిం చును. షెక్లాండ్ ద్వీపములకుం నొంచె ము రమణ 

సంవత్పర మునకు నూజుప ర్యాయము లగపడును. షెీగొలాండ్, అయిస్ 

లాండ్ ద్విపములమధ్య నివి అధికాధిక ముగ6 నొకానొకసానమునం గాన 

వచ్చును, ఆస్థానమును దాటి యింకను ముందునకు బోయిన నీప కు శుద 

రన ముల'స సంఖ్య మరల? దగ్గి గి పోవును, యురాసి కూ ( Eurasia జట్ 

కం ళు న మెరికాయం దీజోస్టకు లెక్కు_వ దక్నీఇమువజకును గన్బించు 

చుండును అనంగా కెనడా టేళమునక్రు దక్షీ ణముగన్తు సంయు కృరాజ్య 
ములలోని యతోంళశములందును దృష్టిగో-చరము లగు ధ్రువజోతులు 

యూర ఖునందలి యజేయమాంశములందు గన్సించవు, 

అయిరాండు 

ఈ ధ్రువసం బంధమైన కేజోరాళికిని విద్యుద్వికార ఘటనమున 
కును సన్నిహిత సమానత గనుపడుటవలన నీ శెండింటికిని కారణములు 

గాడ సమానత "నే కలిగియుండవచ్చును, విర ములగ వాయుతిరంగ 

ములఫండా విద్యుద్ శేఖలు పృవహించునపు డొకవిధమగు దీప్త 
ప్రవాహము జనించును. ధ్రువజ్యోతియందలి లకుణము లీక్ళత్రిచు 

దీప్తి పృవాహనుం దుండుటచేత hha ఉప రభ? 
ములగుండా విద్యుత్ కణములు పృ వహీంచుటవలనశే, ఇట్టి శోభాయ 
మానమగు ప్రాక్ళతికద్భళ్యేయు pine నని యూహింపవచ్చును. 

కాని యీవిద్యుత్ కణములు వచ్చునది యెక్క డనుండి ? సుమారు. 
రెండువం దలసం వత్సృరములనుండి పొాక్న్చాత్తు ర్థులు చేయుచు వచ్చిన 

యచ్వేవణ,పృయోగములవలన "నేంటి కీవిద్యుత్ కణములు నూర్యబింబ 
ముననుండి వెలువడి వచ్చుచుండునట్లు నరం తీకరిం పంబడినది; ఎందుచేత "| 

ననణా నూర్య భ్రమణము" ననుసరించి ఉన్నత, మధ్యమామోంకము 
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ల _అరోరూట్.. 

(Higher and mean latitudes ) లందు గోచర ము లగు ధ్రువ 
జ్య|ోతులలోే వ్య ఈస్థసము గలుగుచువచ్చెను, నూర్యుండు కి తిపము ' 

క్రిందికి బోయినకొలంది ధ్రువజ్యోతిప్ప్క దర్శనము లెక్కు_వకాసాగెను, 
దినేమందలి వెలుతురు కారణమున వీనియందు మార్చులు గలుగుచు 
వచ్చినవి: ధనుస్సులు దళములు మున్నగునవి, స్ట్రీరాకార జ్యోతులు, 
రాత్రు తులం దివీ కిరణ శలాకాకారముల వానికం “కు ముందుగ శ కటు 
నుసచుండును. 

శ్రీః శ యు మొదలుకొని ౧౯౦౮ వజకును “గావింపఈ 

బడిన  మశ్వేమణకులవలన నూర్యబింబము పై మచ్చ లెక్కుడుగ 

నుండు సంవత్సర మున నీప్పదర్శనము .తెక్కు_వగం గలుగునట్లును 
మచ్చలు దక్కు వై న తకు_వగలఃగునట్లును. గనిపట్టంబడినది, నూర్యుని 

త్ న. Meridian ) కడ్డముగా విశిష్టమగు. నొక మచ్చ 

= ప్రసరించి పోవుకాలమునందును ఈ ప ప్రదర్శనములు ) గలుసనని యిటీవలీ 
so స్టిరప డినది. _మటీయు భ్మూగృహమునకుం 
జెందిన నూర్య భృ భఖ మణకేల మగు ౨౭ దినములతరువాత వచ్చిన ప్ర పద 

ర్శనయులవంటి వే మరల. వచ్చునట్లు దేలీనది. ఈ మీాంద Wt 

హేతువు లన్ని ంటివలన ' బ్రువజ్యోతి నూర్య ప భావముననే ఊ_క్రేజిత 
మళునని నిశ్చయిం పంబ డెను, నూర్యభింబముననుండి వెడలివచ్చు విద్యు 

త్య ణఫుం జములు వాతావరణము యొక్క ఆ పరి భాగమున గొట్టు 

కొనుటచే నిట్టి ప ప్రదర్శనము లుత్పన్నము లగుచుండును. ఈ విద్యుత్ 
కణములు నూ రని విడనాడి వచ్చుచు భూ ౫ హమును: సమీపించు 

సమయమున ధ్రువ పా ప్రాంతమందలి దుంబకీ యేం ద్ర బలము నొకృష్ట్రము 
3 లై తిన్నగ ద్రు ధ్రువమప పునకుంబోవును గాని వేళోండు.ప ప ప్రక్కకులోవు, 

ఈ ధ్రువబో్యే శులమిందను చంద్రకాంతి ప్ర పృభొవము తము గలు 

గును కాని యది" జ్యోతియొక్క_ బలా బలములమోంద నాధారపడి 

యుండును, 'మేఘములమూాలమునను 'నీజ్యోతులందు హెచ్చుత స్టలు 

కలుగుచుండు నని కొన్ని ప్ర దేశములందు. గావించిన యిన్వేహణమయుల 
Che కను (ొనంబడినది, 

_ ధ్రువజ్యోతిః పృదర్శనకాలమం బే చుంబకీయనూీ ( Magne- 
tic needle ) సంచాలనములును గలుగుచుండును. నుటణీయు ను త్తర 
మునకు పడమర గా _నుండుక్నీతిజమందలి ... rts 

యుత్సన్న ముల్మస కిరణములు గాని మిణుగుటులు గాని చుంబకీయ 
ఉచ్చ'రేఖయందే పరుగిడుచుండుట తఅచుగం “గానవచ్చుకు, ఇందు. రికా దేశస్థులు వీని పచ్చివేరురసమును బాణ ప్ర అలుసవలనం గలిగినగా 

యమున పప యోగించుచుం డినందువలన. ఈ వేరునకు అరోరూట్ అను 
చృుంబకీయము. లప ,..తుఖానుల( Magnetic Storms తో డను నీ. 

జ్య్యోతులకు సం బంధ ముండినట్లు ఈరెండు నొక కేపర్యాయము | 

_ సంభవించుచురడుటవలన విదిత మయ్యెను. . ఇదికాక సాధారణపు ; చున్నారు. మొట్టమొదట _ఈయొక్క_ బేడువలననుండి శయం 
మెలిగా, ఫ్తీగాలందలీ విద్యుత్ ప్ర పృవాహములకును పీనికిని ము 

వలన నీ ధ్రువజోతికి చుంపక సంబంధ. 'ముండుట.. నిశ్చయ మె మైనది. 

జీ 

ముండు కు సనియం గనుంగొన6బ డెను... స. 

ములు కావింపంబడినవి, సమః తోస్టానాశమలుడపక్యాటు. లాక్. 

| భిగమున మిక్కి_లీ ప, 

అఈతితి. 

మధ్య భాగము( Zenith )న కంటకపోయినప్పటికిని మిగుల చెత్త 
గలిగియుండును. ఊన్హతామాంకేములం దెంతయొత్తు గలీగియుం డవు; . 
వీనిపరీమాణములు నిలుకడగ నుండక మణముణమునకును పరీవర్శన 

నాం దివి 3౬ మైళ్లు మొదలుకొని ౧ర మైళ్ళ 

యొక్తువణుకు నుండు నని నిళ్చృయింపంబా డెను, 

చెండియు నీ స్రువజ్యోకులకాంతి చుట్టుప పక్కల నుండు 

స్కకాళశేమును బట్టి మాణుచుండును.. దళముల, Fae అధో 

ప, కాళశవంశము లై కన్చించును, ధనుస్సులు శీతి 
జమదగ్గటివలె wa నంత ప్రకాశవంతమగం గన్పించవు, ఈ 
పోోతులసామాన్యవర్ణ ము తెలుపు, ఇందు తళతళ మెజయు పసుఫు 
పచ్చనిరంగుకూడ మిళిత. మెయుండును. పరిసరములందలి (ద, కాశము 
మందముగ నుండినయెడల . ధ్రువజ్యోతి. వెండికాంతి A 

గాఢ మగు వర్ణము గలీగి వణవమణము మాజుచుండినయెడల నధో 
భాగమున శోణవర్లము గనిపించును, ఇట్లిప రిస్టితులందే శిరో భాగమున 
నాకుపచ్చనిరంసు వెల్పడును. ఇటు b= ద్రువజ్య్యోతిఃకిరణము లత్యంత 

ప్కకాళశమానము లయి తళతళలీనుచు నడుగున నెజుఫును, మార్భమున 
ఆకు ప చ్చనివర్షమును, ఈశెండింటిని మేళవించుచు మధ్య భాగమున 
పసు ఫు పచ్చనివర్లము గలీగియుండును, కొన్ని వేళలందు. ఊదారంగు 
కూడ6 గన్చిం చును. ఈ ధ్రువబ్య్యోతి ప, పృదర్శనకాలములం దొక 
ప్రకార మగు ధ్వనికూడ జనించుట కలదు. దీని ననేకు లనేకవిధ 
a వర్లి ౦ చిరి, పట్టుబట్టలు పరస స్పరయు రాచికొనినయెడల జనించు 

ధ్వనినిబోలి haa నని కొందటున్కు మెనఫువత్రిదిపముమో6ద గాలి 
తగులుటవలన . బుట్టుధ్వనినిబోలీ యుండు నని మజికొందటును వచించి 

యుండిరి, 

న. చీర రాత్రులు గలిగియుండు 
G&G త్తరమందలి యున్న తొమౌంశముల యా కొక మనోహర 

మగుకాంతిని బృసాదించుచు వారియుల్లాసమును చెంపొందంజేయునవి 
ఈ  ప్రువక్యోక ప్ర ప,కాళము లే, 

అరోరూట్ — ఇది అమెరికా దేశములో పెరస ' ఒక 
చెట్టుయిక్క_ వేరు. ఈప దమునకు బాణఫువేరు' అని యర్థము. అమె 

పీరు వచ్చినది, ఇది అర6టికుటుంబములో 6 జేరినది. ee 

వరీపిండివంటి యుక'వీధ మైన పిండిని ఇప్పుడు తయారువేసి 

పిండి*కే అరోయాటొపిండి అని చెప్ప(బడు చువచ్చి నను ఇప్పుడు తత్సం 

| బంధమెన' “పిండు లన్నియు 'అరోరూట్ పీండులే యని బజారులో 

ద్రుతికోకకలమదుత్రత' జ చలీసిటోనుటై యానేకప ప్రయోగ ' . అమ్మక మచున్న వి. ఈ యరోరూట్ పిండిలో బంగాళాదుంప పిండి. 

రెపిండి మొదలగునవీ కళే శ్రీ 3 నుక. ఈ పిండు ల్ల ల రుచినీ 



రకర. అరగాక్స 

బట్రియు,. సులభముగ జీర నుసటనుబట్టి యు ధరలలో వ్యత్యాసము 

గలియుండుటచే. చాకరకములను విలువగలరకములలో కల్తీ చేయు 

చుందురు. అసలు అరోరూటుపిండిలో నే. మరంట్యా, టుకేమా; 

' అరోమళూలట్ 

కర్ము_మా కేసావా టక్కాా, పోర్ ట్లిండు మొదలగు రకముల భేద 

ములు ' అవి యుతక్ప త్తి త్తియగు చెట్లను బట్టి యేర్చడియున్న వి. నూకు 

దర్శినిలో నీపొడి నుంచి, కోధిరచినయెడల క్ర చల్రీలు es 

గాని సామాన్యశోధనవలన తెలియుట కప్పము, 

మన బేశములో కూడ శాటి తేగలు మొదలగు కొన్ని వేరులనుండి 

యిట్టపిండిని తయారు చేయుప ద్ధతులు శోధింపందగియున్నవి.. న 

అరగ్గా౯నన్ ఆలం ఆమెరీకాస యు కరా జ్యమలలో 

నొకటి, ఇది బాలభాగము న కహ అడవులతోను నిండి 

యుండును, శీతోన్లస్థితులు సాధారణముగ చెప్పుడును అనుకూలము? | 

నుండవు. ప్రక్తి, మొక్కజొన్న యిందలి 

టు టే ౧౭ 2 30, ౯౯౫, 

+ Cra 

Geometry ) మొడట యంత్ర 

వాండు, 

పంటలలో. ముఖ్య వ. 

మైనవి, '౧౭-వ కతాద్దిలోచే శ్రంచివా రిప పృ దేశమునకు 'నలసవచ్చి ' ఫురుజ 
రాజపుత్ర యు 

యాక్రమించుకొనిరి. "శరుచా కాలే “కొంత కాలమున కయెరికా 
ప ప్రభుత్వము య. 

శత కని ౧౮౩ ౬-వ సంవత్సరమున స
ంయరు క్త రాజ్యములలో య | 

జేర్చుకొనెను. అర్క_కసస్ ar ౫౨ కస చదరవుమైట్లు 

మిసిసిప్పీని 

యొక్క. పెద్ద-ఉ వ నిది. యొకటి, res ౨౧౭౦. 

మైళ్లు. దీనినిబట్టి డో వ చై రాజును నకు ఆర్కంకొనక్ అను పేర్లు కలిగినది. 

Feepyatan 

అర a స ర్లు (డు __ _కక్యపునపు  మునియను భార్య 

యందు బుట్రిన చేవగంధర్వులభో నెక(డు, ఈతనికి use డను 

నామాంతరము గలదు, మ 

అర్క యూ హా సంపూర్ణ . హెడవరాగము, ౨కు 

మేళ్లక ర్త యగు సరసాంగిరాగజన్యము. ఆరోవాణము -సరిగ మప ధ్ 

నిభ, అవరోహణము — సధపమగరిస యని సంచార ము 'కొలది, 

అరుల్ గాడ్ క మైనూరుసం స్థానము, హస్న్ జిల్లా 

లోని యొుకతాలూకా. వె వె శాల్యము. ౨౬౧)
 చదరపు మెళ్లు. జనస సంఖ్య 

౭2౬, 8 ౭౫ "ఇందు మూండు పట్టణములున్సు 3౦0౦ల గ్రామములును 

గలవు. సీస్తు ౧3౨4090 నా! ఈతాలూకా న శత్రరపు సరి 

పుద్దునందు కూమావతీనది కలదు, దమీణపుఫౌగముననుండి కావేరీనది 

ప్రవహించును. ఇట్లు నీటియాధార మెక్కు_వ 'యుండుటచే నిచ్చటి 

భూములలో వరిపంట యొక్కువగను, నిశ్చయముగను పండును. పెద్ద 

చెబువుల క్కి ంద వరి కోసినతోడసే ఉల్లి గడ్డలు నాంటుదురు, దక్షిణ 

భాగమునందు కొబ్బరితో యలు, పోశతోశులును వి శేవముగ
 కలవు, 

ఇచ్చటిపోశలు శ్రే చే ప్ప మైనవి కావు. 

అర్మావతి _ శావేరీనదెలోం గలయు నుపనది. ఇది 

మెనూరుస సంస్థానములో నున్నది దీనిపొడువు. ౧౨౦ మెళ్లు నందిదుర్ల 

ములో బుట్టి జెంగుళూరుజిల్లాలో ఠా త్రరముననుండి 'దక్షీణమువై ఫు ఫు 

ప్రవహించును. కుముద్వతి, వృహభ వలి అను జపనదు లీందుC గల 

స ఉ్తి త్రరమువై ఫున దీనివలన పెద్ద? పెద్ద చెజువులు నిండును. చెంగు 

భుూరునకు రచ్చెడిసపె సరఘట్ట అను'చెటువునకు నిదియే యాధారను, 

అ రి (౮ టాన్ (5, క్ర ప్రా ౪౦౦) —-— లు రంటంవాండు, 

గ్రిపనేచాని, గణికశాప్రువెత్త, స్టేటోకు _— భూమితిని 

3 అర్కిలోకన్ _ — రీ. స 8 వూ. 8 -వ కతాదినా(డ్కు 

గ్రీకుకవి, శ 

ల, Gls వం, ఏ. పా డస 

. భద్రాశ్వుం డితనిపు తుడు, 
కర్రు డక్గనివు ర 

33. రాముసేనలోని యొకవానరు(డు. 

అ wher . శ్రైన్సలోని. యొక గ్రామము. ఆరో . 

గ్యముకొ జడ యిక్కడకు రోగులు 'వచ్చుచుందెదర FE 

అ కే, డీ యా వ గ్రీసుకాజ్యమందల్గి మోరియా 

ప్రాంతమున, నొకృప్క దేశము. :దీనివై వైశాల్యము. ౨౦చిళ. చదరపు మైళ్లు, 

జరు oped ఇక. 

a et 



క 

అ అ ర్ట ప ద కన . గంజాంజిల్లా బరహంపురముతౌలూకాయందలి 
శ్రామము. “ఇచ్చటి జనసంఖ్య ౪౩౧ (లాలు, 

అక! పూర్ కాం _గంజాంజిల్లా గుంనూరు తాలూకాలోని 

గ్రామము, జనసంఖ్య ( ౧౬౭౦ (౧౯౧). 
లో 

అ న్య పు రో —  గ౦జాంబిల్లో Piers 

చారీర్ర్రామము. జనసంఖ్య ౧౬ ఏ ౫ (తి 

అ ర్” ప్రా ల్లి Meee గంజాంజిల్లా సంనూరుతాలూకాయందలి 

ఈ నాం గ్రామము, a 3౦0౮ (౧౯౩౧). 

అర్షలము — ఇది దేవీసంబంధమగు నొక స్తో తృము, దేవీ 

మాహాత క్ర, బృపాశారంభ సమయమున దీనిని అ” ఈస్తోత, 

పఠనమువలన దుర్తామా హో త్ర క్ర బ్రఫలము వంటే సీదించును. హోమో 

మాహాత క్క గాయ నారంభించుస మయమున నర్షల రీ లకములను ముందు 

పఠించి తరువాతను గవచము, ననంతరము 

(వా మార్క_ం జేయునితో వచదించియుండోను,. అర్ల్షలము దురిత మును 

హరించును. కీలకము ఫలము నిచ్చును. కవచము saa చండిక 

ఈమయూ౭డు పృకారముల.ప కార్యములను జేయును. అర్గలము హృదయ 

మందు(గలవా౭గు నిరర్ణలవాక్కు._ గలవా డగును, కీలకముగలుసవాయడు 

వశకీలితుండును, కవచముగలవాండు వ జ, స క్రి న్భాదయులడు నగును, 

ఈ జయ త్వం జీవి | చాముంజే | జయ భూ తాప హారిణీ, 

“భయ సర్వగలే దేవి 1 కాలరాత్రి, నమో౭౬స్తు లే, + 

అని యీస్తోత్ర, పఠనానరతరము మహాస్తో త్ర పఠనం బోనరీంచి తరు 

వాత సప్తశతి ర నారాధించువా౭డు కావలసీనసంపద నోందును. 

అర్హాం pra వరాడ్ ప్రాంతమందలీ కోట్ జిల్లాలోని 

 ఒకప లె, ఇచట జనరల్ వెలకు యో నవంటరు ,౨౯-వ తేదీని 

శాగవుర సెన్యములను శడించెను, దీని. తరువాత వెంటనే గావీల్ 

గడము. పట్టుకొ నండి యొను. :r 

..ఆర్టిలిన్, అగస్టి౯ De ౭౮-౧౮ రర) లా. “స్పియిను 

జేశ అ. ఉనని. ౧౮౧౨ - వ సంవత్సరములో (ప్ర పజలక 

పృభుత్వములో 6 గొన్ని వాక్కుల నిచ్చునట్టి శాజ్యాంగసం బంధ 

మెన 'సనదు పృజలకు ఒసంగయబకియెను, 

కీశండు చాలవజుకు( గారకుండు. క్రో లో నీతండు చెజసాల 

యం దుంచంబడియెను, ౧౮౨౩-౩౨ వజకును ేశాంతరగతుండు 

గావలసీనవాం డయ్యెను. తరువాత నీతండు స్పెయినులోని మితవాదు 

లకు నాయకు6 డయెను, ౧౮౮౯౧ లో నీత(డు Sree! 

సంరతకుండుగ నుండెను, 

అరై క్సోలా 9 చార్జ లోకే లీనార్లో, (౧౫౬౨ - 

౧౬౩౧) Ea "న్పెయినుజేకముందలి 3 చరి శ త్రృకారుందు, గా. 

స్పెయినుదేశపు ప్ర, దాని 

స _ప్తశతిని జపింపవలె నని- 

ఈ రో 

డును, ఇతని అన్న మొన లుపర్షీ యో అనువా(డును ఆకెగొ నీస్ 

బడు (క్ కొ త్తీసాహిత్యసం ప్ర రా నాయకు లె ర, 

అన( 

అ సైకసోలా, లుపర్షి రో 

పెవానీ ప 

మంచి గౌరవము గలదు, ఇతడు ఆ 

లియనార్హోో (౧౫౯ 

౧౬౧) — ౨. న్చేనిషు వాద్యాయమునందు 

( దేశపు పూర్వపు చక్ర 

వరిని మైన మేరియా యను నామె కార్యదర్శిగ నుండెను, “కేపి 

ల్బునం దుండురాజ ప, 

అర్టెలాండర్ ఫ డి అరిచి 

తినిధికి రాజ్యాంగ కార్య దర్శిగను ఉంచెను, 

విల్ హెల్త్ (౧౭౯౯ = 

౧౮౭౫) అగహ్షు జర్మను దేశ జూడు. జ్యాతివశాస్త్రవేర్త, ౧౮౨ ౩౨ - 

౧౮౨౭ వజుకు ఆబోలోనున్న నకు త్రృళాలకు నీతండు నాయకుండుగ 

నుండెను. ఛాన్విద్యాపీళమున జ్యొతివశాస్ర్య మహామహాోపాధ్యో 
యూండుగ నుండెను, ఈతండు ౨౨౦౦౦ల నక్షత్రముల స్థానములను 
నిర్ల యించెను. ఆకాశనకు. త్ర పటముల సం గృహమును సృకటించెను, 

అరు కో ల్లా కాశీ రచేశేయలోని వర్తక మే ప్రధోన 

వృ తెగా౫గల ఒకముస సలాను శం. విర్ర మంగో లీయనులక్రు య జెందిన ఒక 

మ్మ్, శే జూతివా రని Hose: లద్దాఖ్ ప్రా పాంతమునందలి _్రలకును 

యార్క_ంద్ కాకీరమ్ము పంజాబు హు సేలం మహమ్మ 

దీయ ఫురుషులక్షును జనించిన సంకరజాతివా రని కొందటును తీల(చు 

ఖ్ నా 

అర్భనపురం యా నంజాంజిల్లా పర్లాకిమిడి తాలూకో 

యందలి జమోకా దారీ an మము, జన సంఖ్య రోం న మా,త (త్రమే (౧౯౩౧). 

అర్వీ __ ౧ వేనరాజుదేహమును మథింప(గా6 బుట్టిన 

మిథునమందలి శ్రీ మీధునముందలీ పురుషుడైన పృభురాజానకు 

భార్య యయ్యెను. - 

లిం రై దుప యొక్క "పెద్ద భార్య, | 

పన ర్వ తము _ వైడూర్య పర్యకము : 

అ ర్చి నూ లి ఆనే కప చెదకుటక్ర( బళ్చిమ డక 

బోయిన వానరులలో నొకడు, 

అర్భ్చి రాది నూ ర్షము అం నూర్యలోకమును స 

వం, ద లోకమును దాటి విద్యుల్లోకమును దాటి సగుణ బి, బ హ్థోపాస 

క ట్ర హలోకమునకుC బోవుమార్లము, 

అ ర్చిష్మ ౦ తు ( డు __ రామనేనలోని యొకవానరు(డు, 

అర్చిఫ్ల పతి __  బృవా్పటికి కందక భాక్యదా కుభయను 

దానికీ బుట్టిన యేడ్డుకకన్యలలో నాల్లవది, గ 



కో ఏ 

ల ey ర్ __ సంయు క్ష ప్రాంతములోని మా తవాసీలులో 

నొకచిన్న గ్రామము, దీనికి సమీపమున నొక పెద్ద సరస్సు కలదు, దీనినీ 

యగు సుర్దక సి గు అనునకడు ౧౬౭ ౧-వ సంవత్సేరము 

లేం గట్రంచెనంట, షష వై శాల్యము ఎ(రా, 2 చ, మెళ్లు, ఇందలి నీరంత 

యు “రాతికండ్లలో నింప (బడియుంగడును, ఈనీటితో ౭, ౦0౦౦ల 

మెకళములు సాగు చేయవ వచ్చున6ట, ఈవెలువుగండా"ే జిల్లాసరీహ 

ద్దున్నది, అందుచే నిందు కొంత భాగము ఓర్భారాజునకును, న 

భాగ మింగ్నీ షుదొరతనమువారికిని జెందియున్న ది. ఇంత పెద్ద దయిన నను 

ఈచెజువు మూలమున అలా రాల మమియు జరసట లేదు. 

కీరా నివాసి య 

అ ర్జు నకు (ఢఠు ___ ఒక లుబ్జకుండు, గాతమి యనునొక 

కృద్ధ హ్రానజిభ త్తు, (డు సర్చదంశ్రనమున మరణ hemes ఎట 

ee దెచ్చి చంప బోవ గౌతమి నివారించెమ. 

అధ్దునగిరిఅ గ్రవారం _- విశాఖపట్టణముజిల్లా విర 

వల్లీ wire ఈనౌంచ్రారుము. ఇచటి we ౧౩౦ ౨౮ 

(౧౯౩౧). | 

అ ర్డు న గీ త్ సజరాతీభామలో ధనదాసకః విచే రచింప 

బడినకావ్యము. కృ హ్రైర్తునసం ౦వాదరూపము, ల 

థ్ 
అ రన ఆక్ట్ ను ___ భారత వర్గీ యతీర్ణము. 

అ రు న బె వ్రు __ సిక్కులమలే మును స్ట స్థాపించిన నానకుని 

నింహాసనము"పెని గూర్పుండిన రై మయెదవఫ పతతి నాలుగవ సీక్కు._ 

గురువగు రామదడా సునకును, అతని భార్య నీబిభానికిని జన్మించెను. 

ఈశండు శ్రీః శ, ౧౫౮౧ లో సింహాసనము నధిష్థించెను. గురు 

నానకు చేసేనబోధలు ఎంతటి క లగర్ని లి మయినవో, జీవిత మునందలి 

యెట్టి పరిస్థితి కయినను, సంఘముయొక్క యీదశ కయినను అవి 

యెట్లు వ ర్రీంపంగలనో బాగుగ గనిపట్టినవాండు అర్జున గురువు. 

కావున వాని ప్రాముఖ్యమును గు ర్రీంచి రోకు 'ఫూర్వపుసరువుల బోగ; 

లలో నుత్తే తమమయినవానిని సంకలితము “కావించి, వానితోపాటు తనవి 

కూడ కొన్ని ప్రా ప్రార్థ నలను బోధలను జేర్చి యొక గ (గృంథముగ' నిబంధించి 

యదియే * గ్రంథ మని ప,కటిం చెను, దీనిశే యిప్పుడు అది గ గ్రంథ” 

మని 

(గ్రంథము ). సిక్కులు దీనిని * గృంథ్ సాహెబ్ "అని గారవింతురు, 

షంతియకాక అర్జున దేవు తనశి మ్యాలస నుతాబారపృవ_ర్తనముల వివ 

యమున కొన్ని 'విధివిధానముల -నేర్చాటుచే' సెను, “ఇందువలన, అంత 

నబికో నొక కయనక్యన్య లేకయుండిన నీక్కుసం 

డొక మత మయి విలసి లెను. న. . 

పృదాయ మిప్పు 

ఇతడు అమృతసరమును సిక్కు ముతమునకు ప్ర్రధానపీఠమగ 
కావించెను. ఇందువలన, అంతవజకు, ఒకచిన్న సరస్ఫుతో సేరు ప గతి 

నలం లేక యున్న యాయూారు క్రమముగా పెరియ జచాకీర్ణనమయి 

గొప్ప నగరముగ "పెంపుచెంది, నిన్యాముకన్టులకు ప్ర పధానపు ప్రణ్యకే త్ర 
we 

పేరు, ఫహ్కు మతస్థుల కిది వేదము వంటిది (చూడుడు: అదె. 

మయినది, అర్జున దేవు తనళిష్యులను వి దేశములకు బరపీ వర్తకవ్యాపా 
రమునుగూడ ప అమృత సర ము శీ కాలముననే నాకు 

భాగ్యవంతము లయిన నగరములలో నొకటియెనది. 'శుర్కీస్థానమున 

నుండి గంజ్ఞ ములను గొనుట్క విక్కయించుట పృ ప ధానవ ర్త bees నుండి 

నప్పటికి నితర వ్యాపార ములందులహాడ అర్జున దేవునకు నొప్పలాభము 

వచ్చుచుం డెను, ఈరీతిని అర్జున దేవుకాలకూన సికర్కు_లకు౭ దమమతే ము 

నం చెంతటి యఖినివేశీ ముం డెనో వకకమునందును అంతేటి..యాస 

_క్రీయాు, నుత్చాహము నుం 'జెను. “స్ 

A m-th కా బా న్న గొపి నా జో | ్టై క్ మగ 
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మున చితి ంపయిడినట్లు కనబడుచున్నది. 

౯ (గొ. చేం. శా.) 

 అర్థను(డు _ ౧ (శం, వం) ఉయాతిత్ర శ్ర 
డస భూకునేవంశమనందు అజమోథవం శాంకర్ణతం బగు es 

సూర్య ఫల్దుని,' ఉత్తర 
చేకియున్న ఏ. అర్జునుడు సింహపరాక/ము(డు, 

డను దేవత అధిదేవతగా వర్శింపంబడెను. 

అగ్దును (డు భనంజయు6డును* . 

చ్రుకిస్పరిః Mee అర్జును డుదయిరిప€ 

_ మాన మదృళ్యము కాంగానే కన్యారాశి. 

Basen వచ్చును, అనంగా ఉదయించుచుండును, ఈకన్య అగ్ని 

కుండసముద్భవ ) అయోనిజ; మత్స్య్యయం శ్ర, త ,భేదకు6 డయిన అర్జునుని ' 

"వెంటనే రంగములోనికి వచ్చినది. పితృదటేవత' కమయైనమఘ (ధర్మ రాజ్యా 

'వాయుదేవకాక మైన స్వాతి ( భీముడు), అళ్వినీదేవ తాత గ్రకయునై న 

నుళ్ళద్ర నెత్తీ తీక్షా నిజ 
క్లాకంబులు Ces క చేసి యింద 

రా, పదీవివాహగాథ యిట్లు  ఖనోళ్ల 

అర్జునుడు 

1 కకలంబునఈ€ బుట్టిన ఫంతనురాజునకు మనువుండగస పాండులళలాబునకు 

బుగ్వేదమునం దలి త న ఎను బదియైదవ వ et కుంతి యనుపె పెద్దభార్యయందు ఇంద్రునిప, ప,ససాదంబునరి గలిగిన కుమా 

రుండు, ఇతండు నరు6 డను బుపి.యొక్క_్యయవ తరము, యూధిప్టిరుండు 

ఫీమ(డు నితని కన్నలు, నకులసహా దేవులు తమ్ములు. ఇ భీం పాండ 
వులలో నడిమివాండు. బాల్యమునం వీతండు దోణాచార్యుల యొద్ద 

నృస్త్రవిద్యను "నేర్చి పాండవధా ae లందటలోను అధిక ప, వీణు( 

డని యనిపీించుకొ నుట యీ కొక అప్పటిధనుర్గరు లందణలోను తేన 
త్వము నొందెను. ఇతడు దోణాచార్యులకు గురుదక్నీణ గా టా... 
దేళపురా జయిన ద్రుపదుని, ఇతరశిష్యు లెవ్వరు. 'నతనీని కీడింప కేక 
పోలా, కీడించి నరథమునకుC గట్ట తెచ్చి యప్పగిం చెను( చూడు(డుు 

ద్రోణాచార్యుడు ). తరువాత నృతరా స్ట్రండు. దుర్యోధనుని సే "పే రణ 

వలన పాండవులను ఐారకొెవలికిం బంపంగా అర్జును డచ్చటికియోయి 

లామోగ్భహంబుననుండి సుర కీతముగా నన్న దమలతో తం ద్రౌపదీ 

స్వయంవరమునకై వాహణవేషమున వెళ్లుచుండెను.. త్రోవలో 
రాతి త్రివాయట అం గారపర్లుం డను గంధర్వుల డెదిరీంపలగా "సదనం 

క్ నో డించి న్నేహితునిం చేసికొనెను ( చూడుండు, జ 

పర్ణుండు ). ద్రౌపదీ స్వయంవరమునక్రు బాహాణవేవమునం బోయి 
మత్స Pena ఛేదించి డౌపదిని సంపాదించి తన నలుగురు 
భ్రోళలతోంగ గలసీ యామెను వివాహమాడెను. ఈసమాచారము. బెలీసీ 

rd పాండవులను పిలిపించి, ఇంద తసం. బనుపఫురంబున 

నునిచెను. అచట నొకనా6డు ద్రౌపదీయుధిష్టిరు లేకాంతంబున నుండ 

ధృతరా 

| తనధనుస్ఫుకొజు కర్టునుం డచ్చటికి పోవలసినవాం డాయెను, "ఆ 
| దోపుము పోవుటకై యర్జునుండు తీర్థయాత్రకు వెడలెను, తీర్థయా శ్ర 

చేయుకాలమున లు యను నాగకన కను మ గా జ ౭ - పూర్వఫల్వని $ ను ణిప్రుర © “జకన్యక 

Fy: ౯ - ఊర్తరఫల్సునీ 

శ్ 

| యైన చి త్రంగదను వివాహమాడి, ఉలూపియం దిరావంతున్ని 

చిత్త్కంగదయందు బభ్రువాహనుని తనయులుగా. బడెను 
(చూడు(డ్కు ఉలూపి, చిత్రాంగద). తరువాత గారీతీర్ణయనందు 
మొసళ్ల రూప ఏము( ఏల దాల్చి ws Ys యెదుగులు అప్పరసలక్రును. శాప 

HE స్ట నను _'వేసికొ 

చ్యారకకం. బోయి. , బలరామునియింటనుండి కృష్ణుని... య్లనుమలిని 

మ్ల _ వివ్వావ్రామా డెను. ఇట్లా: వం గ్రైశడుసంక 

ద్రప్రస్థమనక్తు రాయగా నగ్ని 

భట్టారకుండు . “వచ్చి యిం ద్రునిది యగు అ తనకు 

భకుణార్థమై 'యొసంగు మని, వేయి యర్దునునకు “గాండీవమన్ల" ధను 
సమ. "కథంబును ఒసలాను, కృష్ణార్జున. లిరవురును అన్నికి 

సహవాయులై మోద్ధమునకు, వచ్చిన యిం, ద్రాదుల నోడించి ఖాండవ 

వన కక ee నగ్ని! భక్ష ణముగా కు మయుం- డను చానవ 

శిల్చినిమా త్రము రక్షించిరి, _ అర్జునుని కౌర్యంబునకు మెచ్చి యిం ద్రాదు 

లాతనికి వరంబు లిచ్చిరి. తనకుం జేసినయుపకారంబు సరించి మయా 

సురుండు దివ్యమైన సభను నిర్తీంచి యిచ్చెను! యుధిష్టరుడు రాజి 

నూయమును చేయందలంచి ధనము6 చెచ్చుటై శననలువురు తమ్ములను |. 



అర్జునుండు 
నాల్దుదిక్కుటలకును బం'పెను, అం దర్జునుం డు త్తరదెక్కు_నకుం బోయి 
కనుము గా .పుళిందయ్కు ఉత్తరాన ర్రమ్కు కాలకాటము అపరోత్తర 
IN సుమండలము, శాకలద్వీపము, ప్రాక్డ్యో తిన పపకి, అంతర్లిర, 
బహిర్లిరి, ఊప పగిర్కి .. - ఉఆలూకము, అపరో ' శ్రరోలూకము, పంచగణ 

దేశము, దేవప త్న; పౌర వేశ్వరుండు, పర్వ్టతేవాసు లయిన దస్యు 

రాజులు కాశ్మీరము లోపహాతమ్యు. తి త్రిగర్తము దారువము కోకన 
దము అభ్గిసార చేళము, ఉరశగావుర్కి టా త డ్ త్తర సుహూము, 
ఉత్తరచోళము చాహ్హీక ము కా౦భోజము దరదము , ఈశాన్యదిక్కు 
నందలి దస్యురాజులు లోహ బేళము, .పరమకాంభోజము, బుషి క 

దేశము! .హీమవశళ్చర్యత ముమోందె దేశములు మొదలగు దేశములను, 
రాజులను జయించి అపరిమిత మెన ధనరూపకర భార ముం. గొనియెను, 

ఆచ్చటనుండి శ్వేతపర్వతమును. దాటి కిం పురుమవర్ష మునం జొరంబకి 
ర్రునుఫు క్ర, రాజును జయించి కర భాొరముం గొనీయె, గుస్యాకర 

శీత మయిన హాటక దేశము నకం బోయి,సామోపాయముచే వారివలన ( 
బన్ను రాంబట్టుకొని మానస ససరోవర మును బుషికుబ్యానదిని దర్శించి, 
గంధర్యరవీత మైన . దేశమును జయించి వారి యొద్దనుండీ తి ప్రవ నలె 

వేలు వేటువర్షములుగల మండూకములను సజ్దములను కర ముగ దీశిక్రా 

హరీవర్ష మునకుం బోయెను. . అచ్చట మ హాకాయులంను, సతత 

వ౦శులును అయిన ద్వార పాలకులం 

పోళలవాండ నని చెప్పి వారివలన ' దివ్యాభర కణాది భూ వణంబులం 
గైకొనియు త్రీరదిస్విజయంబు సమా _ప్పము గావించి తిరిగి చ వ ఇ. 

మునకు వచ్చెను (మహో. ఛా: సఫా, అ, ౨౮). రాజనూయయజ ము 

పూర్తి యయినతరువాత పొండవులు ద్య్యూతమునం దోడిపోయి వన 

™ ఐెడలీపోయిరి, వారు చె దై పతవనముననుండి కామ్యక వనము 

' బోయినతరువాత - నర్జునుండు దివ్యా! ప్ర్రముల సంపాదెంపవల 

యు నని హీమాలయప పర్వతమునక్రం బోయి ఇం ద్ర కీల శిఖరము పెని 
దపస్సు. చేసి శివుని మెప్పించ్చి. కిరాతరూప ధారయెన శివునితో? 
బోరాడి యత నికృషకుం బా శత్రుం డయి, అకనివలన పాశుపతాస్త్ర 
మును సంపాదిం చెను. ఆచ్చచనుండి. యిం ద్ర లో కము నకుల బోయి 

ఐదుసంవత్సరము లుండి నివాతకవచులు కాలశేయులు అనురాతస సులం 

జంపి, యిం ద్రునివలన "పెక్క్కుళ స్తా 

నున్న్యకాలమున నతండు చిత్రనే కగధధడ్వని యొద్ద నృత్య గానవిద్యలను 
_ నేర్చుకొ నెను. -ఒక్కఠలి. నూర్వళి' యిం ద్రుపనుపున నితనియొద్దవ 
రాయగా ఆప్బర స లందటును తనకు తేల్లు లన్న భావముగల యర్హును (డం 

దానిని నిరాకరించెను, అంత నది 6 నీవు పండు6డ వగు” ష్ కొపం 

భిచ్చెను. ఈళాప మజ్జాతవాస సకాల' మెన యుక్త 'సంవక్సర మవణుకే 

చెల్లు నని, యింద్రుడు. వరం. బీశ్చెను, పాండవులు తీర్ధయ్నా లీ, 

జేయుచు గంధమాదన పర్వతమునకు. బోోరగ్లా. నర్జును( నక! కచ్చి 

were: SN 

బును శేర్పుచు ర డాను, 

నకుమాత 

గనుంగొనియె, వా రర్హునుని 6 

జూచి మానవు లీదేశమునకు రాలహడ దని ఇప్పంగా నట్టయిన 

యుధిషిరునకు .మోరు కరభార మిచ్చి నయెడల "నే నిచ్చటనుండియే 

_ నేడవనాండు 

వధిం చెను, . 

| గెలిచి వివాహమాడి హస్తి నా ప్రురమునకు( 
యై ర్ర్హ్రుములను బడ సెను.. అచ్చట 

రోకిరా 

వారిని గలసికొ చెను, పాండవులు విరాటునిగ్భహమం దొక సంపత్సర 

మజ్జాతవాసము సలుఫునప్పుడు పేడిరూపమును దాల్చీ బృహన్నల 
యనునామంబుతో రాజుహూం6ళు 3 రైనయు త్తరకు సంగీకంబును నాట్యం 

_'సంవత్సేరాంతేంబున దుర్శోధనుండు తన 

సైన్యంబులతో వచ్చి విరాటరాజుయొక్క_ యు_త్తరగో గ, గ హూణము 

నేయ రాజఫు తుం డెనయు త్తరునకు సారథియై యర్దుమంయ యుద్ధ 

మునకు బోయెను. వ శ్రునె సైన్యముం జూచి ఊఉ _త్తరుండు రథంబు జి 

పాటీవోవ నాతనిం బట్టుకొనివచ్చి జ్రైర్యము సెప్పి తాను రథియె 
యాతని సారథిం జేసీ కౌరవులతోం బోరాడి వారీ నందజను గెల్లి 

గోవుల మళ్ళీ (జేసెను, అజ్ఞాత వాసానంతరమున కొరవపాండవులకు 
కురు కే తృమున యుద్ధము సంప్రాప్త మయినప్పుడు, కృష్ణుండు తనకు 
సారథికా౭గ్యా యాద్ధసన్నద్ధులై) చ్రృుభమదినమున ఉభయ సె సైన్యముల 

కును నడుమ నిల్చి వై రాగ్యను కలీనవా౯డై మోహముచే .యుదము 
థి 

చేయనొల్లకయుండ శ్ర్రికృష్ణుండు 'భగవద్దీశాబోధవలన నా మోహ 
మును దొలలిం'చెను. ఇత 6డు భారతయుద్ధమునం'ు శిఖండిని పేరు. 

(తము తనకు ముం దుంచుకోాని భిష్యనిం. బడవై చెను. అభి 
మున్యునకు సాయము పోనీయకుండ పాండవుల కడ్డపడినందున సెంధ 

వునిమోందను కోపగించి వానిని నూర్యా సమయ మునకు పూర్వము 

సంహరించెద నని ప్రతిజ్ఞ చేసీ అన్తే వానితేల దునిమెను, పదు 
యూద్ధమున తన యదు తపరా క్కృమమునలన6 గర్లుని 

అళ్వతామయొక్క ' ీకోరత్న యాను హరీంచెను, 
యుధిష్టిరు. డళ్వమేధము చేయనెంచి శ్యామకర్తాశ్యమను విడిచి 
దానిసంరక్షణమున. కరనుని నియమిం చెను. ఇతనివెంట సాత్యకి 

ప్రద్యుమ్నూ నిరుద్ధాది వీరు లుండిరి, ఆ యశ్వము హాస్టినాపురమున 
నుండి దక్నీణదిక్కు_గా నెల్లి మాహివ్యతీనగర మునకు బోంగా 

జల నీలరాజు దానిని బట్టుకొ చెను, "అర్జునుడు దానిని గాలీ 

వానిని ' వెంట _ దీసిక్రా నెను (జైమిని, అశ్వ, అ. ౧౫), 
అచ్చటనుండి ఊద్దాలక బుషియొక్క_ యా, శ శానుముమోందు గా చంపా 

నగరమునకు బోయి అచ్చటిరా జైన శానా గెలువ నత 

డర్దునుని వెంట వచ్చెను, అంత నశ్వము (గ జ్యమునందుం బ్రవే 

శింప నచ్చటిరాణి మైన పృమిల దానిం బపెను, అర్జును డామెను 
(UU) 

బం పెను, కర్ణ ప్రా వర్ల 

మను జనుల బేళముల నుల్ల ంఘేంచి ఫీవణరాక్షు తన * 

గుణ్త ము మణిఫురము6 జేరెను, అచ్చట కుమారుడైన బభ్రువాహను 

నితో. బోరాడి అర్జునుండు మడిసి మరల 

' మయూరధ్యజు(డ్కు వీరవర్శ, చంద్రవాసు 
_ చేళశములమో(దుగా. గజ్జ ము త్తరదిమస్థ నప దిరి గెను, 

బ్రతి కెను, ని 

(గు మొదలై న రాజుల 

అచ్చట 

| నర్జునుండు బకోదాల్ఫు §'  డనుబుషిని  సందర్శించెను, సంవత్సరము 

bel నకును గుజ్జిమును సింధుదేశముమోంయగా. నీసిఖొని 



'ళీళం 

సి్నా 
మట 

పోయి. అన్బ్చటనున్న దుశ్శలను, ఆమెపు త్తు ని వెంట రమ్మని హ 

పరము బేరి యుధిష్టిరుని చే నళ్వ'మేభముం జేయించెను, 

On SRD అర్జనుండు ద్వారకకు బోయి 
ర్రడోయాన్న కృష్ణ(స్త్రీలను ళృన్ణుని. ప త్రపౌ వ్ (“బేన వ్యజ్రాని 

హస్టీనాపురమునకుం దీసికొ నివచ్చెను. యుధిస్టికండా ముప్పదియాటు 

సంవత్సరములు రాజ్యము చేసినతరువాత నర్హునునీమనుమ( డగు పరీక్ని 

నరేంద్రుని సింహాసన ముపె6 హార్చుండంేట్టి పాండవులును 

పడియును తపస్సునకు "బయలు చేతి పీమాలయ పర్వత మునకుం 

SN అచ్చట ద్రాపదియు సహ దేవుడును నకులు(డును బడి 

పోయినతరువాత నర్దునండుకూడ దేహము. చాలీంచెను, 

అర్జునుండు వర్షమునందు. చామనచాయగల వాండు 3 దీర్చ భా 

లో షా ఈ ఇతనిరథమునకు విజయ Pen 

ఇతే నిశంఖమునకు దేవదత్త మనియు ధనుస్సునకు గాండీక మనియు 

పేళ్లు, రథమునకు నాలుగు తెల్ల నిగుజ్జములు, క పిధ్వజమును ఉండెను, 

ఆకాలమునందలీ ధనుర్ధరులలా+ నితడు శ్రేష్టం డని చెప్పవచ్చును. 

అభిమన్యుడు, సాత్యకి ప్ర ప్రద్యుమ్న య 'ధనుక్వేదమునం దిత నికి 

శిష్యులు. ఇతనికి ద్రౌపడివలన శ్రుత క _$9 సుభ దృవలన అభిమన్యుండు, 

ఉఊలూపివలన ల కంగా: ఇెఘ్రువావాకడు అను 

నల్లురుకుమారు లుండిరి. 

(ల ల 

: తిం కృ్ళస్ల, బలరొములయొక ్క_ "సఖ్లు 

డగు నొకగోపుడు, న క్ష. 

పు త్తు తతా నొకండు, 
క్! స 

అర్జుమందుబానో చేగ ధ్ర “== ఈమెనే ముంతాజ్" 

మహాల్ న ఢిలీ దకృవ | రియన ' పావాజహోన్ (౧౬౨౮- 

౧౬౫౧) అనువానికి 

సోదరుడైన ఆఫ్ ఖానొవజీరుని బిడ్డ, ఈమె ర లో జన్ని ౦చెను, 

౧౬౧౨ లో ఈ మెవివాహ మయ్యెను. ఈము. rey యేట 

జోలె 27-వ కేదీని దక్షీఇమందలి 

నొం చెను. మొదట నామె శరీర మచ్చటనే సమాధి చేయయుడెను, 

కాని తరువాత నాశరీరము నచ్చటనుండి తీసికొనిపోయి ఆ త్రాపట్టణ 

మున పొతి=ే పెట్టయబడెను. ఆమె గోరీమి(ద 

లేనట్టి యతి సుందరమైన మందిర మొకటి కట్టింపంబ' డెను, జాని చీ 

తెబ్ మహో లందురు ( చూడుడు : తాజ్ Mn 

 అర్థ౯ము? ప్ర ప్రజాస్వామ్యము _ _ దక్నీణ అమె 
రికో Ta నోక్ర స్వతం త శరాజ్యము, ఒకకోలమున దీనికి లాప్లాటా 

సంధ క్షీరాజ్యమలు అను షే ఈం డేడిది, ఈ రాజ్యమునందు. "గళ 

శా స్థ్రములు గలవు, ఇనికాక మట _యుతరవిభాగములును,. జక 

 పరాధా యిందలీ నదులలో నెల్ల]  స్టంర్రునుందలమును. గలవే. 

3. ఐదవ మైకకవున ఫమక్య 2 

ప్రియ మైనధార్య.. నూర్ణహాన్ బేగం రాక 

బర్-వోన్ పురములో మరణము | 

ప్రపంచమం “చెద్బటను 

అర్జుమందుచానో బేగం-అర్థవ ంచక నాటకము 
ణి 

"పెద్దది, దినిపొడుగు ౨౦౦౦ల మె భుండును, ఈ దేశపు మధ్య 

(ప్ర /బేళము చాల భాగము నిస్సార మై మెనది. తీరభూములు మాత్రము 

షల సారపంత మైనవి, గోదుమలు, మొక్క_బ్ొన్నలు మొదలగు 

నవి యిచ్చటి పంటలలో ముఖ్య మైనవి, బంగారము వెండీ మున్నగు 

లోపహములును, పాలరాయి మున్నగు విలువగల రాలును ఇందలి 

పర్వత ప, ప, చెళేములలో. బాగుగ లభించును, ఇవియన్నియు6 గాక పు 

వులను మేపుట యిచ టి ప్ర పృజల ముఖ్యవృ త్రిగా నున్నది, వీళ్లు వి శేవ. 

ముగ నుండుటచే నీవృ త్తి త్తి లీ 'యభివృద్ధిలో. నున్నది, మొత్తము 

మింద నీ ప వృ దేశమున జనసంఖ్య. బాల తక్కవ, ఇచ్చటి ప్ర, ప జలలో 

బాలమంది hie అందును ఇటాలీయనులు తకి_న దేళ 

ములవారిశన్న "నెప్య_వగం గలరు, అమెరికా ఆదిమనివాసులగు ఇండి 
యనులసంఖ్య చాలతేక్కు_న, ప _రృక వ్యాపార ములలోను, తక్కిన విప 

యములలోను అన్హెం కుకా ల్లీ (శ్రుముగ నభివృద్ది గారచుచున్న ది. ముక్య 

ముగ నీ దేశప్రవ.ర్ర స. ఇంగ్ల ంను . ఫ్రాన్సు చేశమలతో సంబంధించి 

యుండును. ఇచ్చటి. యెగుముతులలో చాలభాగము ముడిపస్తువులు ; 

దిగమతులన్ని యు చాలవజకు త్ర యాదరై నవస్తువులు(ఏ422002001169), 

అర్జెం కుక ప్రభుత్వమునకు పెద్ద ఒకయధ్య మండు. కార్యనిర్వహణాధి 

కార మంతయు నితనిశేతులలో నుండును, పదునాల్దురాజ్యముల సతి 

నిధులును కలసీ యాయధ్యక్షు నెన్నుకొందురు. పరిపొలనవ్యవహోరము 

డపుట కొకసభ యున్నది. సెనెట్ అనియఖు పృతినిధిసభి యనియు 

నిది రెండుభాగమాలుగ నుండును. అర్జెం కైకా రాజ్యపు వై శోల్యము 

౧౧౩,౧౧౯ చ, మైళు; కు. ౮౨,౮౦,౨౬౬: 

“ఆఅ ర్తమూరు నాకా కృష్ణజిల్లా బందరు లలా క 

యందలి గా, మమము, po ౧౩౩౪౮౩ (౧౯౩౧). 
sd 

౨. పళ్చిమగోడావరీజిల్లా Peers 

శొటాకే యందలి చ్రానుము, ఇచటి జనసంఖ్య ౬౮౮ న 

3, తూర్పుగో దావరిజిల్లా రామచం దృ 

ప్రరంశాలూకాలోని నను. జనసంఖ్య 5,003 (౧౯౩౧). 

6 విశోఖపట్టణము జిల్లా పీవడపళె 

తాలూకాకుచెందిన జమీకొదారీ గ్రామము, ఇచటిజనసంఖ్య ౧౩౦౮౪ 

aE ౧): 

ఖ్ © రాం జప విశాఖప ట్రణముజిల్లా పార్యతీప్రరమశాలూకా 
యందలి. అమోకాచాకీ గ్రా మము. జనసంఖ్య X3౪ Sala 

అర్థపంచక నాటకము య. ఈచాటక్షములో 'నైదం 

షు ము. క! శివుని మూ౭డవకంటి నిష్పుచేం గాల్చివై వ(ఖడివ మన 

ధు(డు. తిరుక్క క్ఞాపురమున (ఈయూరు తంజావూరుజిల్లాలోనిది) rr 

జేరెచేసియన్న శౌరీరాజ ప్పెరుమాళ్ అను _దేవునకుం నొడుకుగం . . 

బు పెను, శిశువు ఫుట్టీనపదిరోజులలోంగా నే. శంబరుం డను పీ రాక్ష 

సుయ్: చానిని- నొనీపోయు. సముద్రమున బాజపై చిచాయడు, ఒకచేస 



అర్ధ పంచ కము- అర్ధళా స్త్ర స్త 

దానిని మంగినది. ఆటు పెని శం బరునిసేవకులు కొందటజు చేపలకై 

నలవై వ 'నీంచెప యందు దగుల్కొ_న్నది. దానిని నగోయయనీ యా 
ముద్దులబాలు6 డగప డెను. శం బరుని కూ౭తురు చేంపసంగతి యంతయు 

'. చెలీసీ కొని యాశిశువును జాగ గ త్తీగం బెంపవలయునని యాజ్ఞాపిం చెను. 

మన నభునిభార్య యగు రతిడేవియే శంబ పనికి als జని ంచి 

నది. ఆచాలు(డు చెరి పెద్దవాడై శంబరుని జంపి యతని షు య 

బెండి యా జెను. ఇదియే వం కథ, 

ఇందలి యెదంకయలలోను వరుసగ చింతాయోగము, 'సమా 
రంభము, వ్యాపారము "హీతుదర్శనము, అభీష్టలాభము అను నైదు 

సంగతులు వర్శీంపండుటచే దీని కర్భ హం చక మని పేరు వచ్చినది. 

నాటకకారుని పేరు తెలియదు. వ 

అర్థవంచకము 

గుం నము, “ పంచవిమయపర్ధకని చెలుపును. పంచ ప్రధాన విషయము 

= లీ (౧) జీవము, (౨) ఈళ్వరు(డు, (3) ఉపాయమ్మ్య (ఈ) ఫలము 

లీక పురుషార్థము, (౫) విరోధమును. మరల నివి యొక్కొాక్కటి 

యెదు తెంపులు. నిత్య ముక్త, శేవల్క ముముక, బద్ధము లనునవి 

_ జీవమునందలి యు తేజి(గులు. పర, వ్యూహృ విభవ, అంతర్యామి 

అర్బలు ' wage కక కాను కర రృయోగ్య జ్జ 

యోగ్య గ క్రియోగ్య ప త్రిమోగ, ఆచా ర్యాభినూ నయోగములు 

పంచోపాయములు. ధర Voy కామి, కీ వల్య? మోశుములు పంచ 

వీధపురు హెర్థ ములు. స్వస్వరూపవిరోధ్య పర స్వరూపవిరోధ్య. ఉపా 

యవిరోధ, పురుహెర్థ విరోధ, 'ప్రావ్రీవిరోధములు పంచవిధవిరోధ 

అరమ 
థి 

pe ను న మగు 

బాష _ అలంకారళ్యాస్త్రమక ప్ర, ప్రకారము శబ్దమునకు 

మూండువిధము లై న అర్థము లుండును: (౧) వాచ్య ము (౨) లక్యుము, 

(3) వ్యంగ్యము నని, “వాళ్యార్థ మభిధవలనను, లమ్మ్యుర్థము లకుణవల 

నను, వ్యం గ్యార్థము వ్యంజనవలనను తెలియును. ఈమూ6టిని శబ్ద 

శక్తో లందుకు. ఈ గంగయందు గొల్ల పల్లె? 

గంగా) శబ్దమునకు నదీవిశేవ.. మని వాచ్యార్థము. కాని జల ప 

యన్న వాక్యమునం me 

ప్రవా 

హమునందుC బల్లె యుండుట యసంభవము గాన కవల గం గాపద 

మునకు గంగయొ డ్డని లమ్యూర్థము, గం గానదియొడ్డున నున్నందున నా 

పై పావసత్వ్య శీతలత్వములు గలది యని వ క్షయొక్కు_ ఛభావమేని | 
6 ఇందునుసతీంచి యద్ధికము యది గంగాపదమునకు వ్యంగ్యార్థము, 

ంద6 జానకనగను,? 6 “క్వి శ;  శబ్దకుకక్రి 

అర్థశాస్త్ర స్తము _ ఇది అర్థ ముపట్ల పట వనుమ్యని ప్ర పవ ర్తన 

మును దానిమాలమున మనుష్యులలో నేర్పడు పరస్పర సంబంధములను 

ఖబివరిం వ. మనుష్యుని కోర్టికఖను స సె బేర్ళు eer! 

Ne 

వీనికి పర్యాయపదములు, 

పదార్థముయొక్క మొ త్తములో నొకమా త్ర, 

కాని వీని నాశ 

కళీం. ము 

మితముగ లభించువానికీ అర్థ మని పేరు. విత్తము ధనము అనునవి 

అ ఆ అద ల. 

క్ స్వహానము 
మనుష్యుని కోరికలను నెజవేర్చలల సాధనము లనేకము 

లున్నవి. అవి సూర్యుని వెల్తురు గాలి, నీళ్లు, ధాన్యము వస్త్రములు, 

ఇండ్లు కప్పు, నెయ్యి నూనె లోనగునవి. వీనిలో వెల్తురు గాలీ 

మొదలగునవి అమితముగ దొరకును అందుచే నవి అర్ధవర్షములో చేర 
చేరవు, ధాన్యము వస్త్రములు మొదలగునవి మితముగ దొరకును; 
అందుచే నవి అర్థవర్థమున చేరుచున్నవి, 

ఆయావస్తువులు కావలసీనవా రందజికును ఎంతమట్టుకు కావ 
లెనో అంతకం కొ నెక్కువగ వోరకుట య్ అమిళేఠే (ము, కావలసిన 

పరిమితికం పే తక్కు_వగ దొరకుటయే మితత్వము. అమితముగ లభించు 

(అంశము = Unit ) 

తాన యెడల మనకోదికలు తక్కు_వగ MR సాహు మె _త్రమునకు 

మజియొకమా్ర, చేర్చినయెడల మనకోరికలు అంతకు మునుపటికం శు 
నధికముగ నెజవేలుటయు జరగవు, డఊపిరితీయయుటకు మనకు గాలీ 

ఆవళ్యకము.. రాని ఇప్పుడు మనల నావదించియుండు గాలీ ఎంతో 

ఆధికముగ నుండుటచేత అందులో నొక వీసెండుగాలీ త్యోనను మన 
యాూపిరికి నిరోధము కలుగంాలదు; దానియొక్క_ పరిమాణ 

మొకవీసెండు హెచ్చినను అంతకు మునుపటికంశు మటణింత ఎక్కు 
వగ మన మూపీరి తీయనేరము.. ధాన్యము విషయమున మన మిట్లు 

చెప్పుటకు వీలులేదు. ఆగశలి తీర్చుకొనుట కె మనకు ధాన్య తు 

భ్యకము, ఇప్పుడు దొరకుచుండు ధాన్యము చాలక పోవుట చేత ఎందటో 

తమ ఆలిని తీరి కొన లేక hata కాన నేంటి కున్న 
ధాన్య పుబస్తా లన్నియు మనకు ప్రృయోజనకారులుగ నున్నవి. ఇప్పు 
డుండు ధాన్యపుము త్తముననుండి 2 ఒక బసాధాన న్యము తగ్గినను ఆశలి 

వలన చాధపడువారిసంఖ్యయు, వారి ఆంకలిబాధయు హె చ్చగును; 

ఇప్పు డుండుమొత్తమునకం కు ఒకబస్తాధాన్యము అధిక మైనను ఆకలి 
బాధ కొంత తగ్గను, గాలి మన కావశళ్యక మెనను గాలియొక్క_ 

ప్రతి మ్యాత్రయు మన కావళ్యకము కాదు, ధాన్యపు ఫుమొ త్త త్తమందు Wy 

మా త్రయం (భాగమ్ము బస్తా ) మన కావళ్యకమె pe స కాన 

ధాన్యము గారల అమితము గాక మిత న. దని గు హ్ంప 

నగును, 

"కోరికలను ఇజవేర్చుళ కి కిక ఉప యోగము (ప్రయోజనము, 

 ఉపయ కత, Utiltiy) అనిపేరు, అందుచే అర్థీమునకు (౧) ఊప 

యోగమ్య (౨ స మితత్వము పృథానలక్షుణము " చెప్పుచున్నారు, 

యించుకొని మజికొన్ని లకు.ఇములు నేర్పడు లీ. 

చున్నవి. వానిలో ముఖ్య ములయినవి యో కి ందివి: ( 3) అర్గవర్గము 
(© 

లో చేరీన hl 'మితములుగ నుండుటచేత వినిని ,క క్రుయమిన్చి 



లేర 

కొనుట ెల్లప్పుడును ఏవరో యొకరు సిద్దపడి : యుందురు. ': వీనిలో: 

చేదైన నొకదానిని పుచ్చుకొని డానికి బదులుగ మటియొక' డాని. 

నిచ్చువా రుందురు. ఇట్టమారక మునకు వినిమయ మని పెరు, కావున 

అర్ధము నకు మూల్యము ee వినిమయార్హ త్త క కయవి క్కయాక్ట త్ర 

ఆను. గుణము లున్నవి. (౪) అర్థవర్గ ములో చేరిన పదార్థములపె స 

అనుఖివేచన .-మేర్పడుచుండును. ఇట్టి. 

ఒకని ఆస్తీ, (౧౮.అర్ధముల్లో చేదియు శ్రృమపడక లభింపదు, దినిని 

ఉత్పతి తి. చేయుటకు. మనుష్యునిపరి శ, ఫవు. ఆవశ్యక " మైయున్నదె,' 

కొన్ని టియుత్చ త్తికి పరిక శమ మావళ్యకము కాకున్నను. వానిని 

స్య్వాధీనపజుచుకొ నుట కై. నను అది ఆవశ్యక మగుచున్న ది. ఆర్థవర్ణ 

మున చేరిన సాధనములకు 

వని దీనిచే స్పష్ట మగాచున్న్యడి, 

“త చేరినవానిని పచదార్లము లని వాడుటకన్న . సాధ 

నము లని వాడుట యు క్షతీరము, మనకోరికలను నెజవేర్చుసాను 

-పదార్థములకేకాక రూపము లేనికర్మ ముల. సన భూపముగల 

టను. పరిశ్ర, వే మములకును కలదో గాయకుని గానము. నటుని నాట్యము, 

బోధకనికీష, న్యాయాధి పతియొక్క_ తీర్చు, విదూపవ.కుని-నేర్చు మొద 

లగువానికి రూపము లేకున్నను నవి మనకోరికలను నెజువేర్చుచున్న వి. 

అర్థమున ' కుండవలసిన "లక్షణము "లన్నియు వాని కున్నవి. అవి 

మితలభ్యములు 3 5 వినిమయా ర ములు; మూల్యము గలవి; శష్టార్దిత 

ములు, నత లనుతుకు తగా సానగనము లని చెప్పినయెడల స 

నన్నిటిని. అర్దినరములో చేర్చుటకు వీ లగును, .ఇదియీ. సంపృదా' 

యము. కావున. నొక దేశములో ఏ౯కు(లబ నుత్చ త్తి యగు “ఆర్షయు' 

నప్వుడు “అందులో హూ మొ త్రమును లెక్క వేసి కనుంగొనవలసిన 

ర్య్లపసహితము లగు. ధా న్యాదిపదార్థముల నేకాక రూపరహీతము లగు 

ఇని ఊపేర్కానిన గానము 'లోనసకర, ములను: చేర్పుచుందుము 

((వివరమలక్ర' 1 న. ట్ సు శదువునక స. . 

అర్థమునుగుటించినళాస్త్రయు అర్థశాస్త్ర ఇ మని చెప్పక్క అర్థ 

విషయమున మనుష్యుని ప, పృవర్తన మెట్టేనో తెలు పునది ఆర్థశా ప్ర 

మని... చెప ప్పుటకును హేతువు కలదు, “కళ్నాస్రుములో విమీర్శనీయ 

మగు విషయము మనుష్యునికి చాహ్యములుగ నుండు వస్తువుల స్వభా 

అట్రివస్తువులయెడ మనుష్య. 'డెట్లు. (సృవ _ర్రీంచు వము. కాదు; 

_చున్నాడో అకనివర్తనమున ఎట్టిమార్చులు కలుగుచున్న హో, ఎట్టి 

మార్పులు కలిగిన బాగుగ నుండునో అనువివయములే ఇందు వివరింప? 

భడుచున్నవి. 

దానియొక్క రూపముగాని, అది _యయాహారపదార్థ మగుటకు కార 

ఇము- గాన్ని” తది పండుటకు కావల? పిన పరిస్థితులు గాని _అర్థశా్త | 

మనం” దుండణేరవు. 'ఈవివరములు వ్యవసాయక స్ర్రమునీందును, | 

రస్తాయనశాస్ర్రైమునందును, ' 'ఆకోగ్యశ్వాస్త్రయనందును 'ఊండును, 

| శ్ఞాన్థమున్ర Ek నునులక్షణ మండుటచే దానిని సళపాధించుట 

స్వామ్య మెవరికోయొకరి పండును, 'రినివినుయమున “తనది, “పరునిది”: 

పదారములసముదాయ మే 

ఎెని చేర. నిన పంచలక్ష ఇములు నున్న 

" ధాన్యము. అర్థవర్గములో _ చేర్తయాన్నంతనూ త్రమున 

శే ఇతి ల? న్య శ త + 

త్ర + | a ? - + “తి + . . 
wr. రై eo త ఇ 3 ల 

క్ = 3 “t క ఠి © um 
+౪ ఫీ లు శాలు pe . Lk) 4 5 

ప శీ శ క్ ర ( : లీ 
| = శా / లూ జా , కో 8 

++ తో - 9 

ళా ॥ శ నీ | ళీ న్ ౬ 

+, = 4 ల 
a వీర . 

& = ఇ టే 
ఇ ఇ . 

ఇ అ లీ = కస్ట 
క! 

యందును : వినిమయము' చేయుటయందును] ఆనుభవిం చుటయ ౦దును 

| మనుహ్య పృ పవ. -ర్తన నెట్లిది అనునదియే అర్థ ళా హ్ర్రమున వివరింపంుడు. 

. వివయము.. వర్ల Pres మనువ్యుపృవర్తి రనము గాని అర్థజాలము 

కాదు. అర్థక్యాప్ర్రుయువలె మనుష్యా పృవర్తనమును ప్రధానవిమయ 

ముగ" చేసి నికొనినశా స్రములు మటికొన్ని . యున్నవి... అధికారయ' 

' వహించినవారు' అనధికారు. లగ్న ప, జలయెడల “నెట్లు: (ప్రవర్తించు 

చున్నాగో, అట్ల! (ప్రృజలు- - అధికాతలయెడల, ట్టు: : ప్రవర్తించు 

'చున్నారో విమర్శించుకాస్ర్రము. రాజ్యాంగళాస్ర్రము,. నీతిశాస్త్ర్య 

ము, ధర ర్మశాస్త్హ్రమ సాంఘీక శాస్త్రము. లోనగునవి. _ యీవర్లములో, 

చేరినశ్యాస్త్రములు, వీనిలో నొకొ_క్షధానియందు. న్ 'కొ_కసందర్భ 

మున మనుష్యు. డెట్లు పృవర్తించునో వివరింప౦బడును. _ఈసందర్శ 

సే 'భేదమునుబట్టి యే ఈళాస్ర్రములకు ప్ర Es క్ర es 

' అర్థశామ్రుము శాస్త్రమా+* : న 
= శా స్ర్రయుయొక్క. ముఖోో దేశము సద్దాంకయధను కొన్ని 

| టిని వర్పటుచుటయే. పూళ్వాపర సరబంధమునుగాని కార్యకారణ 

సరబంధయునుగాని ' తెలుపు es శిద్దాంత మని పేరు. ఇట్టి 

సందర్భ మునం దెట్టికార్యము సంభవించు సనియా, ఇట్టి పరిస్థితులయం 
దిట్ట శృలీతేము .కలుగు: ననియు నీద్దాంతఠములసా హాయ్యమున మనము 

'తెలిసికొనగలీగియుందుము. ' ఈజ్ఞానము భావికాలమున జరగంగల 

కార్యముల స్వభావము. నూహించుటయందు. మన కుపచరించును, 

శాపము లన్ని టికిని గల యా సామా న్యథర్మ్య ము ఆర్థళా(స్ర్రమున 

కండుటచేళ శాస్త్ర మనుసేరు దినికి ' తగియున్నది,. ఇందులో 

'సమరింపంబడు సీదాంతేము లెన్నియో . యున్న వి. ' _* ప్రదార్షముల 

. యొక్క మితత్వనమందు కలుగు తరతమ భావములను బట్టి వానిమూల్య 

మందు కలుగు భేదము లేర్పడుచున్న వి ' అనునది యొకసిద్ధాంతేము. 

' 6 మితముగ నుండు ద దృవ్యయుతో న నేకప దార్థ ములను కొ నవలసీవచ్చి 

: నపుడు అధిక్రతమ. పృయోజన మేవిధ మగు “వినియోగమువలన_ కలు 
అ 'గునో. "ఆవిధమున నాద (దువ్యము. పదార్థములను 'కొభుటకయి వినియో 

| గింపయబడును 9... అనునద్ది.. మతీయొక సిద్ధాంతము. _ ఇట్టిసి స్థాంతముల 

యొక్కయు, విని నుపపొాదించ్లుట కె కల్పింపంబడిన వాదప్ర, తివాద 

, ముల, యొక్కయా. సముదాయము అర్థశ్యాస్త్రుము. . 
+ ఇదరి ఆలా జు 

లు కాన్ని. .అర్థకాత్ర్రనిస్ధాంత ములవివ యమున నేకు లొక 5 

యా క్నేపణ చేయుచుందురు. 6 “ మనుష్యుని ప్ర, పృవర్తన మిట్టి సందర్భ 

| ములో నిట్టివిధముగ నుండు నని గా చేయుటకు b= కలదా! 

ఒకడు శ్రనక్లి రించునట్లు మడీయికడు ప ఆన “రించునా ? 2 దేశమును 

బట్టియు" శలమనుబట్టియ చస్తమ్యని.. ప్రృవర్తనము మాలు 

గై ' చుండడా ? మనుష్య స్వభావము: న జకరి + స్వభొవము 

ఇంగ్లీ న శే వర్తి కా. 
ఇజం ఆ? + శాం 

వలె ఎనలల్యాక్షరిస్న?్ నం, ముండదు, 

నట్లు tien ల వర్తింపరు -. 

 పళాటూకహోనో' ష్ట్ర? 

కళ న 

ళ్ + అన pp) 

పట్టతవాసులుసు,. 

వ వ్ పరు,” శ్రావున నమమ వా 
ఢీ 

Ge 
మ 



ఇెల్లుసిద్దోంత ముల చనర్పతుపందలందుట:: 'సాపాసము, అందువలననే 

ఆంగ్లేయ లాంగ్గ చేశపరిస్లితులను '* మనస్సున: .. నుంచుకొని చొనీన 

అర్హశ్యాస్త్రయులోని సిద్దారకమలు. కునచేళమనకు సరిపడుట లేదు, * 
'సత్యాసత్యములను మనము పరికీలీంపవలసీ భఈయా కే పణ ములో ని 

యున్న దె గ 

అర్హ శాస్త్ర మునశే కాక మానవునిగుటుంచి 'విమర్శీంచు. రాజ్యాంగ 

Reng అ లన్ని టికిని. 'తాయవలసియుండును. . ఇది 

Canny సృ ల్యేకలోపము కాంజూలదు. ఆలోచనయు 

స్వేచ్చా ప్ప పృవ ర్తనమును గల మనుష్యునిగుజించి చప కాస్త ములకును, 

నిర్లీ వము అస వానినిసటీంచి విమర్శించు. పృకృతిశాస్ర్రృములకున్తు జీవ 
మున్న ను ఆలోచన, లేని  తక్కినజీవవర్షమునుగుటీంచి : వివరించు 

జీవళ్యాస్త్రయులకును ౫లభేదమును ' "' “మాచించుటకుమ త్ర, మే ఈ 

యాెకేపణ ముపయోగించుచున్నదె. -. 

(౨) మను ష్యులనుగుణించి మనము విమర్శిం చున పుడు మనకు 

నోచరించు సత్య మెట్టిది? ఒకనికిన్సి మజీయొకనికిని “భేద మున్న. 

దని _"తెలియుటమా శ్ర, త చే కాదు; కొన్ని. విషయములందు. భద. 

మున్నను మజీకొన్లో టియందు. ఒకనికిని మణియొకనికిని విస్తార 

మగుసామ్య మున్న దనియు. మనకు "తెలియలలదు.. కనుప డు భేదము 

సామ్యముతో గూడినభేదము గాని సామ్యవిరహిత మగుభేదము 
కాదు, భనుష్య్యు లందణుకును వాంఛ, పం 5 వాంఛలను నెజవేర్చు 

ఒక్షశేవస్తువును గాక. 

జేనినిగాని. 

కలుగుట యు, 

కొనుట కిందణికును ఆర్లము కావలసియున్నది, 

పలువస్తువుల చ్చీక్షించుట .  అందజికును 

కొంతే వటి nan: దానిన 

మణీయొకదాని పె రాగము కలుసటబయు మనుష్య... లందటికోను . 

స్వభావము, ' కావలసినదానిని సంపాదించుట కై _కష్టపడుట, కష్ట 

మునకు తగిన ఫలమును సంపాదింపంగోరుట్క ఫలము లేనపుడు కన 

పడుట కిస్టపడక పోవుట, "చేర మాడుట, క్రొనంద లంచినఫుడు వాక 
ధరను అమ(దలంచినపుడు అధికమగుభఫర ను, కోరుట లోనగు విప. 

 యములందు 'జకనికిని,. మటిరొక నిక్షిని. భేదము. కనిపి ంపదు. 

సహజము; 5 

విరొగము 

లను 'సమరి ంచుచున్నారు. 
| య 

(3) ఇంగ్లీ షువారి పరిస్థితుల కన్వయింభెడి అర్ధకా ప్రసిబ్ధాం 

తము నునపర కటి కన్వయింపకపోవచ్చును. కాని సెని చెప్పినట్లు ; | 

అన్ని వినయములందును . మనము ఇంగ్లీ షువారీకం కును. 'పాళ్చాత్తు కల. 

కం కును ఖిన్నులము కాము. వారును. మనమును మానవజాతిలో చేరీన 

వార మగుటచే వారికిని మనకును సాద్భృళ్యముకూడ నున్నది, ఇట్టి, 

సాదృశ్యము. నాధారముగ( జేసిక్రాని ' ఏర్పణు పంబడిన సిద్దాంతము 

లన్నియు. ఆ దేశములకువలె మన దేశమునక్రును ' వర్తించును. వీసిద్ధాంత 

ముల వినయమున ఇట్టి సాదృశ్యము లేదని మనము బుజువు చయం 

గలమో ' అట్టవానిని మనము విడనాడి . అ కన్యయించు 

(౧) ఈయా తేపణము సమంజస మెనయెడల నిది యొక్క. 

పాట సాధనములు 

"ఇట్లి! టె 
సామాన్యధర న ముల 'ననుసరించియే అర్భశ్నాస్త్రక ర్త ర్తలం తమని సిద్ధాంతము 

ళల క 

వానిని మన. మేక్చటుచుకినవచ్చును, కావున యని జీర ానిన 

ఆ కేపణములోని లోపాలోపములను నిర ర్ల యిం చునపుడు ఆర్థశ్నాస్త్ర 

ములో ని సిద్దాంతము లన్నియు నొక్క_జాతిలో చేరినవి కా ననియు, 

వానిలో నసేకములు మానవు లందణలో6గల సాద్భృశ్యములమూలమున 

నేర్సడిన పనియు. మనము కలంచుచుండవలయును, 

"(6 ఇట్ల వివేశ్లన I నా భరతఖండమున కంత 

కును వర్తించు. అర్థశ్నాహ్ర మొకటి యున్న దని నిరూపించుటయు 

శ్రీకర ముకాదుగదా * న్ భర తఖండమున ముప్పదిరైదుకోట్లమంది మనుష్యూ 

లున్నారు. వీ రందటుమా,తృ్కము జిక క్కు స్వభావము కలవారా స 

పిరిలో వర్ణము, జాతి ఆచారము, నీత్రి లోనగు విషయములను బట్టి 

పరస్పర శేదములు లేవా? har ల. పర్యితులకును, నుతి 

యొరా ప్ల ములోని పరిస్థితులకును వ్యత్యాస ముండట చేదా? ఇట్టి 
ట్ర 

సందర మున . భారత చేళమున కంతకును నర్తించు అర్థశ్యాస్త్రము 

సాధ్యమా * కావున మనుష్యులలో శేదములతోపాటు సాదృశ్యము 

లును. ఉన్నవి గనుక అందజకును వర్తించు అర్ కార్య మారక ల 

చేర్పటుచుటకో వీలు కల దనుటలాో వి ప్రతిపత్తి తి లేదు, 

(ఎ) ఆర్థవివ యమున మనుష్యుని చర్యలయందు సామాన్య 

ధర్మము లాేకము లున్న వని బుజువుపణు చుటకు సాధనము లేక 

ములు. కలవు, మనుష్యునిస్వభ "వమును పరిశీలించు మానసిక 

శాస్త్రము. అభిప్రా పాయ భేదము లున్నప్పు డందలి సిద్ధాంతమును 

గృహిం పంజేయు క [శౌయ్రము మన అందబియొక్క_యనుభవము 

“పెక్కు గలవు, ఇదిగాక ఇట్టివిన యములను 

నిర్ణయించుటకై ప, ల్యేకముగ లెక్క. లేకములు ( Statistics ) 

తయారుచేయంబడుచున్న వి. ఎగుమతులు, దిగుమతులు, - పదార్థముల 

ధరలు, ధరల ననుసరించి వక్క, యముచేయు మొ త్తోముల్వు కూలివాండ్ర, 

వేతనములు వేతనములు. న కూలివాండ్ర సంఖ్యలో. he 

చుండు మార్పులు, కుటుంబముల ఆదాయము అదాయవినియోగము, 

హాల జమాఖర్చులు' - జు లో నగ అెక్కలను. ప్రతి దేశమందును 

నీకాలమున సమకూర్చుచున్నారు. మన బేశమందుకూడ ద నటి ప ,పృయత్స 

ములు జరగుచున్న వి. వీనిని :తగురీతిని విమర్శిం చినయెడల ఏయే. 

(ప, దేశములం దలిమను ష్యు లెప్లెట్లు, ప్రవర ర్రించుచున్నారో తెలీసికొను 

టకు సాధ్య మగుచుండును, ' we: అర్థశ్వా స్త్ర సీర్ఞాంతేములు నిరా 

ధారములు కా వనియా ఖదితేముగ కూల లెక్కించుటకు అనువై న 

 వివాయముల సాహాయ్యమున చేర్చడిన వనియు ee య. " 

(౬) దీనినిబట్టి అర్థశాస్త్రము సంపూర్ణ తను చెందిన అత 

అందులో లోపములు. లే పనియు చెప్పుట కెవ్వరును సాహసీంపరు, 

వగా స్తుకుకసడేంవియా. 'ఇట్లు చెప్పుటకు వీలు... లేదు. మానవుని 

అనుభవమును ప్రృజ్ఞయు శ్వరిగినకొలంచియు ' ఒకప్పుడు నోఛరింపని 

సత్యములు మజీయొకష్పు . డతనికి గోచరించును. సాంఘీక పరిస్థితుల 

యందు hea కలుగుటచే నూతనసిదాంతముల శర్చజుపవలసి 



రోరోర 

వచ్చును. కావున తక. నశాస్త్హ్ర స్కయులవ లె అర్థశాస్త్రము సయితము 

కాలోచితముగ నూర్చును ప Ah Ae గాంచుచున్న ది, 

మూలవ్యవస్థలు ఆ 

స్కుస్తుత కాలమునందు మనుష్యుని ఆరి సక చర్య కంతేకును కొన్ని 

న్యవస్థ సలు ప్రునాడు లైయున్నవి. వీని ననుషరించియే అతడు తన 

ప్రనోర్తనమును చక్క_ంబెట్టుకొ నుచున్నా (డు. ఇవి కొందజవిపయ 

మునను కొని పదొరములపినయమునను కొని సందర*ములందును 3 థ్ a A 
మొత్ర, చే కోక అందజవివషయమునను, అన్ని ప దార్భములవిన య 

మునన్సు అన్ని సందర్భ్శుములందును పర్తిం చునట్టివి యగుట చేత అర్థి క్త 

ఛ్రననమున కివి మూలాధారము లని చెప్పంసషియున్ననవి, 

(౧) వీనిలో మొదటిది రాజ్యాంగవ్యవస్థ. ర*జకీయ ముగ 

eee మంతయు నొక్క సృభుత్వయుయొక్క.. అధీనమం ధుండక 

పలు ప స్క భుత్వ్టముల యధీననుం దున్నది. ఒక్క ప ప, భుత్వ మునకు 

లోంబడియుండు భూభాగ మునకు కా (రాజ్యము) అని స్తే, 

అందు నినసించుజనులకు ప (పృుదాసముదాయము ( Political Commu- 

21) అని "పీరు. మనుమ్నలళో నొకా)...క)_6ణును అట్టి రా వము ]7 ) మ్య ప్రక్క వ్ర 
లలో చీడేని నొకదానికి చెంద్కె అట్టి వృజాసముదాయములో నొక 

వ్య క్తి గ నున్నాడు, స” ea ఆరీ కవ్యవ హారములలో 

కొన్నిటికి సహకారిగను కొన్నిటికి ప,తిబంధక ముగను ఉన్నది, 

తసకుంగల నారు సును మూలననమును వినియోగించి ఎక్కువ లాభ 

మును తెచ్చుపదార్థములను మిక్కిలి యనుకూలమగు (వ్ర, దేశమున 

నుళ్స ల్ వేయంటకునుు అనువాలమసచోట వానినివిక్కయించుటకును, 

తనకు నచ్చిన ఆదాయమును విని మోగింది మందిపచార్లములను చౌక 

దొరకు వోట కొమటకును (శ్ర తిమనుషు(డును కోరుచుండును, 

ఆర్షికవినయమున నిదిరీ. తగినమార్లమయు. దీని కంతేకును నతిండు 

న్వేచ్చానుసార ముగ విసారింపంగల ప, జక ముండోవ లెను, 

జీద యూ యొుకరా వ్ర మునకు కః డగుటచేత దానిలోని 

రించుట కనవకాశ మేర్పడుచుండును. భారతీయుల మగు మన మంద 
ఉరిమును స్కస్తుతే కాలమున నొక్క _పృభుత్వమునశే తోడి, ఒక్క. 

ha సం టే నివసించువార మెనందున ఛరతఖండనుం డెచ్చట 

'నిఘ్క_వవసశు లున్న వని మనకు తోందునో అచ్చటికి మనము వెళ్ళి 
వ్యనసాయమునో వ్యాపార మునో మేని వృత్తే బ్రంలేరమునో స్వీక 

రించి పస్తారలాభము సంపొడింపవచ్చును ఆంధ, దేశమునం బే యుండ 

వలె నమునిర్భ౦ధనూ లేదు. మనము కయారుచేస సీన సామానులను బొం. 

బాయికో పంజాబునకో మజీయుకభాగమునకో పంపి వీల నచోటు 

లందు వానిని విక్కయించుట కవకాశ మున్నది. భారతీయు లనెడి 

జొసముదాయమున మనము చేరియుండుటచేత “మన దేళమునారు 

నునసం బంభులు’ నని చెప్పుకొనందగినవారు కొంద అుండుటయుు మన 

| దుర్చు వేసీనవ స్తువుల నఖిమానముత్ కొస సిద్ధప పడువారు కొందణజు 

మనున్యూ 

జ త్రుటెో 

మం దంతటను నట్టి వ్యాపార ములకై యతడు విచ్చలవిడి? er 

తాత్మ్య్మలికలాభమునే 

అ న శాస్త్రము 

లఫేంచుటయు పంభవించుచున్న ది. అర్థికముగ వనము జర ప్రువవహో 

రములం దెతరు లెట్టియ శ్రాముముల నైనను చేసినపుడు అట్రివా నివలన 

నుండి మనల రక్నీంచుటకును మనకు కావలసీన కుత మటి 
కొన్నిటిని చేయు టక్రను సృఖుత్వయువా తున్నారు. శా వ్ర ములో 

కొండలు ధనికులుగను కొందబు దరిద్రులుగను ఉన్నను అందటును 
జక్క. పజాసముదాయములోని వారే యగుటచేతను పరస్పర 
సాహాయ్య ము 'గాంచుట కనకాళ మున్న ది, ధనికులెని "హెచ్చు 

స కష విధించి దరిద్రుల సౌఖ్య ము క్రి ఆకె ఆ దృవ్యమును 

స్కుభుత్వము వారు కరు పెట్టుచుందురు. ఏకాక్షి గాక సమసి కుటుం 

బములో నుండుటచేత మనుష్యున కెట్లు సౌఖ్యము తు పో 

యై స స, బ్యేకరా వ్ర మున నుండుట చేత, ఆర్థిక ముగ నట్రిలాభ ము 

చేకూరుచుం డును, ఇట్టిసదుపాయము లుండునను నమ్మకము గలియే 
(పృతిమనువ్యు డును తనవ్యవహార ములను చేసికానుచున్నా (డు. చేశ 

మున కంతేశ్లును లాభము సమహర్చుటకై ప (సృ్కభుత్వమువొా రొకని 

శదెన నిర ఏ3ధమును కలిగిం చినయెడల ఆతినిర్భొంఫ యులకు నిరసింపక 

వాని ననుసరిం చియే యత6్ణ6కు తనపనులను చక్కాంబెట్టుకొను 

చున్నాండు. రా మ్ర్రీయప్ర జాసముదాయములో లె నొకవ్యక్తి 

యను ప” కా దెడుకొని దానిమూలమున కలుగు 

లాభనష్ట్రముల ననుభవింప సిద్ధపడి (వతిమనుష్యు6శును మెలంగవలసీ 

యున్న ది. 

స్కస్తుత కాలపు regen కొన్ని నిధముల మన ఆర్థిక 

(పృవృత్తి తిని నిరోధిం చునట్టిదిగ పరిః ఇమిరచుచున్న ది, గతించిన నూటు 

నూటయేంబదిసంవత్సరములనుండి. వేగముగ ప్రయాణము చేయుటకు 

విలగు సోకగ్యములు వృద్ది యగుటచేత ఆర్భిక ముగ శుపంచ మంతయు 

నొక్క సమష్టికటుంబము? మాటీన దని చెప్పవచ్చును. ఒకచేశ 

మునకు మజీయొకచేశముతో వాస్థ్రపాఠరవినయమున సన్నిహిత సంబం 

భము కలిగినది. మనము పండించు స్క త్తి, నూనెగింజలు! జనుమ్ము 

సుగంధ దృవ్యములు 'మొదలగువానిని అధిక ములగు ఖరీదు లిచ్చి 

కొనువారు మనబేశములోనివారు కోరు ; జపాను, జర కనీ ఇంగ్లండు 

మొదలగు 'జేళములవారు వీనిని క్రొనినంగాని మనసై ఖత? తసలాభము 

రాజూలదు. మనకు కావలసినయం త త్రపుసామానులు? వస్త్రములు, 

శాకుభములం లోనగునవి WER. న్ 

నాకె మగు. వస్త్రములను నునము తయారు చేయ(గోరినయెడల 

నందులకు కావలసిన పతి మనటబేశమున దొరకుట లేదు ; ఈజిప్టు 

మొదలగు విదేశీములనుండి లావలసియున్న ది, ఈరాకపోకల. ఇట 

రావలసియున్న దె. 

యాటం౦కోము నంభవించినను wes మనకు నస్థము కోలుసను. 

పసృపంచ మంతయా నొక్క ప ప్రభుత్వము వారి యధినమం దుండక 

భిన్న భిన్న ౮- ర్ ములుగ షు. క్ర మెయుండుటవలన నిట్టి యాటుంక ము 

లెన్నియో కలుగుచున్నవి. ప్ర, ప,తిరొ శ్ర మందలివారును రన వచ్చు 

Pata భొవించుచు ఇతరరా ప్ర 



ఆ ర్లశ్రా ర 
ములకు కలుగునహ్టు మును నను ప సుంకముల నధికము 
చేసియు నాకోముల మౌరకపులేటును ప్రతిదినము మార్చియు, ఇతర 
చేశములనుండి తవు దేశమునకు ను. పసల డ్ర్ నిరోధము 
కలిగిం చియు, తమురాష్ట్రమున నల్చజన సంఖ్య యున్నను శూన్య 

ప్రదేశము. లేకమయు లున్నను కరర సనానులు ౮ ద్ర దేశములలో 

నివాసము లేర్చణు-చుకొని అర్థ “ర్చి తిని ప నట్టి 
వారిని రాక్రండరజేసియు. జనులు స్వలాభమును చూచికొనుట సర్వ 
సాధారణ మైనది, ఇంతకంకు దారుణ మససమహాోష ద, వము మలి 

యొకటి కలదు. అసేశరాప్త ములు స పంచమం దుండుబచేతను (క్రు/ లో 
వానికి పరస్సరద్వే వము విచేవ ముగ నుండుఓ చేతను, శృుతిరా ష్ట్ర 

(ల్రు/ 

మును యుద్ధసన్నాహము చేయవలసియున్నది. ఏంకేంట కష్టపడి 
సే జలు సంపాదించినధనములో చాలభొగము సైన్యములకును నౌకా 
దళ ములకును, ఆ కాభవిమానములక్రున్తుమందుగుం డుసామానులకును : ఖర్చు 

"పెట్టవలసి వచ్చుచున్నది. ఏటెన నొక యాద్ధము సంభవించినయెడల 

నొక్క_నిమిమములాో పట్టణములు పల్లెలు రా క గాంచుటయు, 

ఎంత కాలముననుం yg చేర్చియుంచిన 

నదృశ్యము లగంకుూయు సంభవించుచున్న ది, ఆర్థిక స్టితిచే నొక 

టిగ నుండవలసిన పృపంచము రాజక్రయస్థితిచే భిన్న భిన్న మనటశేక 

అర్థవినాశేము తప్పకున్నది. ఇట్టవిప.మసితి అంతరించునూచన 

భనరాస సు లన్ని యు 

లెవ్పియు లేవు. కావున పతిరా స్ట మందలి ప్ర, జలును తమ 

శుది శ్రమమువే. ఆయుద్ధములం దుపమోగించుపదార్థమాల . నుత్స త్తి 

క ఆవశ్యకము కలుగుచున్నది, Pr gs మాటి 

ఇట్టి చిక్కులు. యా పుమాసీనయొడల నీపరి క నమ మంతయు దారి,ద 

జనులు సత మనుభవించునట్లు చేంయుటకును వినియోగషింప వీలగును, 

వ్యవస్థల క. సయం దియున్న డనువిపయము స్పస్ధ్య న్ా 5 

(౨) మూ లవ్యవస్థలలో 'శెండవది 6 ఆస్టీ స్ట్ హక్కు”. 

మనుష్యుడును. ౩ తాను సంపాదించినట్టిదియం 
లో 

వినియోగము సయితము చేయుటకును అధికారము sa 

కం శ నధికనుగు ఆ చీని ఎవడును సం పాడింప (గూడదను నిర్చంధము 

"లేదు. లమాధికారి నత కోటీశ్వరుండు కావచ్చును; శతకోటీ 

శ్వరుండు కావచ్చును. స్కభుత్వమువారు 

w= యంశములందు. సంచ్రాక్లము కాక ఆ నితమనద్ధమగ నున్నను. మొ శ్తను 

ద్రుశ్ర | 
బాధ తేగ్గుటకును, ఇప్పటికం పె పదిరె ఫస్ మగు సుఖమును సామాన్య. 

యని 6 స్వత్యము” (లేక “స్వామ్యము) 

కలిగియున్నాడు. జ నతని కాయా ధీ వి క్కయిం చుట 

కరన్కు దానము చేయుటకును అను? విం ముటకోన్సు నిం, ట్రివిథమైన 

ఇంతే 

సంపాదించు. దృవ్యము 

కం చును నధికము గ నెవ్యళడిన సంపాదెంచుట కెటి యాటంకమును 

లేదు. దరిద్రు లీకు లుండణా 2 ఒకరిద్దణు hey లుండుట మంచి 

రర నము (ఆ 
మా6ంద దానికి శిర్నంథఫములు చాల తక్కు_వగ నుండుటచేత పృస్యత oN 

అలానే 

కాలఫు వ్యవస్థలలో నీహక్క్కు ప సృథాన మైన దని చెప్పవచ్చును, 

కాని యిట హక్కును నిరసించుమహనీయు లేక లున్నారు. 
సె హక్కు_ వ్య క్రీయందు౯గాక (పృుజాసముచదాయమం దుంచవల 

యు నని వాదించువా రున్నారు, వొాళ్చాత్త స (దుపంచము నిప్పు 

ఊంచు చున్న యాద్యమములక్రును విస్తవములకును నిచెరే కారణము. 

పదునై దుకోట్లు | ప్రజలగల రషపియాదేశమం దెట్టిహక్క్కు ను రద్దుచేసి 
సాముదాయిక ( సమష్టి) మగు హక్కును స్థాపించి సమవాదిప క ము 
వారు (Communists ) తమ 

ళా 

ఆస 
అయికీలి 

(స్క భుత్వమును నెలకా ల్సి పరిపాలిం 

చుచున్నారు (వివరములకు ఈ ఆస్థి”, 

వ్యాసములను చూడనగును . 
6 సమవాదిపకుము * ఆను 

(3) కహాలన్యన లలో మూంతవచి é ఆర్థిక స్వాతంత్ర నము. స్ట 
కు నారీ రంచుబయందును, అందుకై వినిఫవృత్తుల నవలంబించుకు 

తు ఆరి ంచిన డద న. ఖర్చు పెట్టుటయందును మనుష్యున 

కీకాలమున స్వాతం త్ర ట్టి మున్నది. ఏవృత్తియంచెనను ఎవ వ్వరై నను 
ప (పవేశింపవచ్చును, వర్త లే కాని జాతి ఛేదములను బట్టికాని 
యిట్రైవృత్తి త్రి నిట్రవారు స్వీక రింపవల యూ సనునిర్నంధము లేదు, స్వ కి క్త 

నాభారము Fg ఇష్టము వచ్చి నవృత్తి త్రీలో ఇష్టమువచ్చినవాండు 
(ప్ర వేశింపవచ్చును. దీనికి సంబంధించిన నియమములు కొన్ని 

యున్నను అవి దినిని బలపటుచునియామములు గాని నిరోధించు నియ 
మములు కావు, ఆయాపరీ క లలో బన లె నవారు తప్ప తక్కిన 

వా రెవ్వరును న్యాయవాదివృల్తి dB = వై ద్యవృ శ్రి లి మొదలసవానియందు 

yg వేళింప6ంగూడ దనునియమ మిట్ట దె. స్ట. మున్నదో లేదో 

Sui సికొను£కు కిదెయొక న ఏ కాని సామర్థ్య మున్న వారిని 

| నిరోధించునది కాదు. దీనియాలమున మనుష్యుని లవి కేటి విక 

i a య | నించి వృద్ధి యగుట కవకాశ మేర్పడి ధనోత్ప త్తి అధిక మగు చున్న ది, 
కావున మన ఆర్జికవ్యవహార మంతయు మన రాజ్యాంగ 

ఆర్హ సమంచే కాక వ్యయము చేయుటయందును పతి వ్యక్తి కిని 

స్వాతంత్ర త మున్నది. తన యాదాయము న. ఖర్చు పెట్టినను 

త్ర అడ్డు పెట్టువా రెవ్వరును లేతు, 

క మమార్ల మున తనకు, 

అన్నము మాని కాఫీ రాగి 

నను, గ్రంథముల మాని వస్త్రములు కొనిననుు పిల్ల లను Pel 

మాని. సీనీమాలను చూచినను ఎట్టినిరోధమును లేదు. ఫౌరుగు వాడు 

కట్టుకొ ను'కు గుడ్డయు తిను కన్న మును నిలుచుటకో నీశయు లేక 

కోడనము చేయుచున్నను తాను. రాచరీవితో విశాలభవనములందు 
నివాసము చేయుచు. బహువిధభత్యుఖో జ్య ముల ననుభవించుచుు 

ఎన్ని కలయందు దువ్యము ఖిర్చు పె పట్టుచు మోటారుకారులం చూశేం 

గుచు నుండవచ్చును. ఇదియే ఆర్థి కస్వాతం త్రము. ఇట్టివ్య క్తలంక్టీ 
నివసీ ంచ్చుప్క పంచవముఉదలీ పరిస్థితుల న పస్తుతకాలప్రూ, 

అర్థశాప్రుక ర రలపని. 

(౮) అర్థశాస్త్రము సౌధనవినిమోగళ్యాస్త్ర్యము ౩ క్రోర6 
| దగిన ప్రురుసార్గము లనేకము లగుటం బట్టియు, వానిని సాధించుటకె 

Fore ee _మితేములుగ నుండుటం బట్టియు అర్థశా్యస్ర్ర 



మునకు ద్యాథాన్యము కలుగుచున్న ది. 

నంతవజుకు అర్థము లన్నియా 

ఉన్న సాధనములను పిలగు 

సమకారువిధమున వినియోగంపవలసి 

యున్నది, ఒక దానినిమి శ్ర తము వానిని అధికముగ వాడినయెడల 

నుటీయొకదానినిమి శ్రమ వాడుటకు సాధనములు భాలకపోవును. 

కొన్నిపట్టణములంధు నీళ్టుసయిత ము అర్థవర్గమునందు 'చేరియున్న వి, 

చాల మితముగ నుండుటచేత డ బ్బిచ్చినంగాని ఆనీళ్లు దొరకుట లేదు, 

నీళ్లు వంటక్కు స్నానమునక్కు బట్ట లుతుకుటక్కు గదులను కడుగు టక, 

"పెరటిలో నిమొక్కలం బెంచుటకు కావలసియాన్న వి. నీళ్ళ మూలకున 

సాధింపవలసిన అర్హము లేకములు, స్నోానమునకై. అధికముగ నీళ్లను 

వాడినయెడల బట్ట లుతుకుట లోనగువానికి కావలసినన్నినీ ళుండవు; 

బలె కు_వగ నుపయోగెం చినయెడల స్నానమునకు మొక్క్టల6 | 

_చెంచుటకును కావలసినంతనీరు లేకపోవచ్చును. ఇట్టిసందర్భ మున 

అన్సిపనులకును కావలసీనవిధమున నీళ్ళను వినిమోగపజుపవలసి 

యున్నది. అట్టివిధమును కగుంగొనాటయే అర్భశ్నాస్త్రమందు వయ 

బకువిచార ము, ఎట్రివినియోగమువలన సాధనములు వ్యర్థము గాక 

అధికతమమగు ఫలము నిచ్చును! 

అవసర మెనదానికం శె నధికముగ వాడంటయే వ్యర్థము వేయుట, 

కలుగయల ప్రయోజనము త్రక్ర్క్టవమొ త్తే తమును వినియో గించుకువలన 

కలుగనున్నను అందుకై ఎక్కు_వమొ త్త మును వినియోగము వేయుటయ్ వ్యర్ణత యొక్క లక్షణము. ఇందుమూలమున రెండువిధములగు నష్ట ములు 

సంభవించుచున్న వి. దేనీకె ఖర్చు పెట్టుచున్నా మో అది ఖర్నునకు 

తగినఫలము నియ్యక పోవుట్క మటీయొకదానికై కావలసినంత ఖర్చు. 

“పట్టుటకు వీలు లేకపోవుట అనునవియే యీనస్థ్య్రములు. రూపాయ 

ఖర్చు "పెట్టవలసినచోట శెండురా పాయలను ఖర్చు పెట్టుటవలన కలుగు 

నస్థ ము లిట్టివి యని స్వానుభవముచే నందజకును తెలియుచున్నది, 

కా సాధింప వలసిన అర్ధ మొక్క_టి యే యగునపుడును అందుల కై 

కావలసిన సాధనము జ నుండునపుడును అర్థశాస్త్ర 

ప్రసక్తి యే యుండదు, అట్లు గాక సాధింపవలసినయర్థములు ' పెక్కు 

లె యున్నప్పుడును, వొనిని సాధించుటకు శావలసినసాధనములు 

మిత ములుగ నుండునపుడును వానిని వ్యర్ల పుచ్చక వినియో గిరపవల సిన 

శ్ మమును శతెలుపుశ్ళాస్త్ర మొకటి యావళ్యక మైనది. తాము వ్రాయు 

గ్ టనే అర్థశా్యస్ర్ర మని పేరుపెట్టి అందులో మనుష్యునికి 

సంబంధిం చినవివిధవివ యముల నన్నిటిని “వివరించు గ గృంథక ర్హ ర లేకు 

లున్నారు. ఇట్లు చేయుట పొరపాటు, అర్థకామ్ర్రము సాధన 

. వినియోగళా ప్ర మను నటన మజవలహాడదు.. 

'అేకులు దీనిని గ గృహీంపక్క ఈశ్వాహ్ర్రమెననుండి ప్ర 

గుణించి.  వివరించుశాహ్ర్ర - మనియు, దీనికం"టు నుత్క్భృస్థ్యమగు 

_ “కాత్రుతు వేతోకటి లేదనియు దీని-- ak a 

అగ కా 
యి 

అనుసమ'స్య యే లే రి క సమస్య, 

ఏ యోజనాంతెర 

ముల నే జ. అట్టివి లభింపనఫుడు దీనిని ఖండించుచుందురు. 

మజక్రాందలు ఐహికసౌఖ్యమన కంతేకును మూలాధారమగు ధనమును | శ్ఞ్య్ఞ ఇట్టి నిక్ణయమందు అర్థశాస్త్ర సాహాయ్య ము. కోరందగినది కాదు. 

ఇదిగాక పీనినిసణించి అభీ 'ప్రాయభేదములు కలిగినపుడు. ఈ'భేదముల ॥| 

ప ప్రశంసించు | లోని లోపొలోపముల  సర్ధోమ్తున్థంశే ras పీ లుండదు.. 

వ్రుము 
చుందురు, కొని, ఇట్ట ఖండనమండనముల శెట్టి యవకాళీమును. లేదని 

మనము. “తెలిసికొనవలెను, 

పురుషుడు పాధింపందగినయర్థమ లివి యని " నిర్ధారణము 

చేయుట  అర్థశాస్త్రమయొక్క_ పని కాదు, అతండు స్వీకరించు & ఆద 

ర్మములలో నిట్రివి యు త్తమము లనియు, నిట్రివి యధమము లనియయు 

విభాగము Ses నీశ్నాస్త్రకు నుద్రేశము కాదు, అర్థార్థ నము 

మంచి దని కాని చెడ్డదనికాని చెప్పుటకు సేకద్యాత్రుాడులు + [క 

సింపరు, మనుమ్యండు కోర 6చగినది అర్థమా * నే ధర్మ మూ విశ్రాంతి 

యా? పరిశ శ్రమ్హా క గ వస్తుసాందర్యమౌ 1 శ వస్తువుల ' పొకందనమా + 

పౌరుపో పేల మెనను. హూ ంసాత త కమసచున్న కూ త్ మా* లేక సర్వ 

మాసవసౌ భా తృమా స్వరాజ్యమా * డ్డ ఆధినివేళ్ స్వాతం తృ సమా ః 2 

మానవసమత్వమా * అసమత్వమా * అను వివిధములగు వాంఛనీయముల 

లోని సుగుణదుర్లుణము లను పరీకశ్నీంచి గమ్య ' మిది యని ' నిరాపించు 

ఓక ఈళాస్ర్ర; 'సేర్పడ లేదు, గమ్య మిది. యని స్టిరపడినత ర్వాత 

దానిని చెందుటకు కావలసినమార్లముల వితర్శ మే అర్థశాస్ర మం 

దుండును. ఇదె “ గమ్యము ' ల సటీంచియు, 6 సాధ్య ముల గుటీం 

చియు వివరించుశ్వాస్త్రముగాక “గతుల ను గుటించియు :* సాధ 

నము 'ల గుటీం చియు విమర్శించునట్లిదె. 6 గమ్యము ' ల సటేంచిన జ్ఞాన 

మును సంపాదింప(గోరువారి కీశాస్త్ర ముపచరింపదు, 

అర్థశాస్త్ర కారులు సాధనములను గులీం చిమోత్ర, తము చెప్పుట 

కును సాధింపవలసినట్రివియు సాధింపందగి నట్టివియా pe నాదర్శము 

లనుగుణీం చి చెప్పక పోవుటకును కారణములు కలవు, మంచి చెడ్డలను, 

పరమార్థ ములను నిర్ణయించుటకు అర్థశాస్త్రజ్ఞాన మొక్క_.టి వలదు. 
®ి 

ఇవి అర కన్నూ త్కేముల సాహోయ్యమున మాత్ర, మే పరివ్య_రింప (దగిన 

విషయములు sa వినిమాలమున ఆర్థికనష్టము కలిగినను అట్టినష్ట్ర 

మును గమనింపక వీనిని సాధింపవలసియుండును, స్నానమునకు 

కావలసి: న నీళ్లు తక్కవ. యగు నని "పెర టిలాోోే మొక్కులు నాటుట 

మానువారు కొంద అుందురు ; మటిక్రా ందటు స్మ్మానమును ; మానెదరు 

గాని మొక్కలను. పెంచుట మానరు, కంటి కింపగు  పుప్ప 

| ములతో నిరడియుండు ముక్కలు ముఖ్యమా 1. రోజునకు శెండు 

పర్యాయములు స్నానము చేయుట. ముఖ్యమా * రెండు దినముల 

క్రోొకమా మైన నింటిలో నిగదుల చెల్ల కడుగుట ముఖ్యమా * ర్ అని నిర్ణ 

యించుటలో నొక్కొ_కరి మనో భావ మొక్క_కరీతిగ పు. 

ఇందులో "-నెవరి భావము ప్రశం సనీయమో చెప ప్పుటయందు. జలము 

. | యొక్క_ మితత్వ మొక్కటే "మాత్ర, మే పరిశీలింప (దగినది కాదు, 

అర్థశా ప్ర్రమమూలమన కలుగ ప్ర యోజన మిట్రిడి మైనను | ఒకొక్క రొక్కొకటి కధను మని యనుకొనుట కిడియొక్క 

టియే కారణము కోదు, దీనిజ్లే . కారణముగ వేసీ కొని శుభ్రత, 

సౌందర్య దృశ్య మలం దిచ్భ లోనగువానిని విడనాడుట తీగదు, అ 



అర్థళ్లా స్ర్రము 
మూల్య మునుబట్టి తరతమ భేదమును నిర్ణయించుట అర్థశాస్త్ర లకు. 

ణము, మం చిచెడ్డలకు( గల భిదమును “మాల్యమునుబట్టి నిక్షయింప6 

జాలము, చెలగలప దార్భములు మంచి వనియు. తక్కవ చెలగలవి 

వుంచివికా .వపనియు చెప్పరాదు. ఒకబిం చెండు శుభ్ర మగునీళ్లు కానీకి 

లభించుచుండ ఒకబించెడు - కల్లునకు రెండుమూండురూపాయల 

aa (3 

ప్రారంభ PEAS పరమార్థ ము లిట్టివిగ Mena అర్థవర్ల 

మలోని సాధనములలో ఖ a కలుగును! ఎట్టివాని నధికము? 

నుత్చ శ్రీ తె చేయుదురు? ఎట్టివానికి మూల్యము హొ 'దృసను! (4 వేనికి 

తగ్గను! ఎవరి ఆదాయములం పెంపొందును? ఎవరివి క్షయ మొుందును* 

ఎత్తి దార్గములనై ప్రజలు ఖర్చు "పెట్టుచుందురు? వేనికై (ప్రభుత్వము 
| ఖర్చు పె క్రైదర్లు ? అను ని అర్థశా ప్రక ర్త రలు 

విముర్శింతురు. ప్రజలయందు పౌరుపుమును, కార్యో తృాహమును, 

స్వార్థ త్యాగమును, దేశాభిమానమును వృద్ధి యగు కు న అల లుండ 

ఖా; ననునమకము "బేశముందు నాయటుకొ నినప్పుడు ఇది ప్రశంస 

నీయమా గర రమా? అను నివాదముతోో అర్బశా స్ర్రమునకు సే సంబం 

ధము లేదు,  యాద్ధరంగమందలి విజయ నును సరమార్థమును సాధించు 

టకు ఫీరంగులు మందు, గుండ్లు వివ వాయువులు, శృహ్ర్రములు, 

నౌకలు, అకాశయానములు, జలాంతర్తాములు లోనగు సాధనము 

భెనేకములు కావలసియున్నవి, ఇవి. మికతుఖుక లభించు అర్థవర్గ 

ములో చేరినవి, 

మూలధనమును gp మానవపరి శ్మేమమును (1.220019 ఆవళ్య 

కములు. కాని వ్ర 

వస్త్రములు ఇండ్లు విద్యాలయములు, చిత్రకళలు లో నగునవి 

యుత్స త్తి యగుటకు సైతము ఈమూలధనము ను మానవపరి శే మమును 

ఆవశ్యేక యు. లైయున్నవి. మితీములను మూలధ'నాదులచేత యోధులకు 

కావలసిన సామగ్రులును; సాధారణప్ర, ప జలకు కావలసిన సామ్మగ్రులును 

ఉత్పత్తి BP న్నటి అతు సామృగ్కు లుక్స శ్రి 

కావలసీయుండుటచేత సామాన న్య జనులకు MPT నుత్స త్తి 

చేయుటకై వలయునట్టి మూలధనము మనువ్యపరి క్త, నుము త్న్ వీని 

మూలమున నుత్చతి “యససాను సల 

ఆహార పదార్గములు వృస్త్రుములు ఇండ్లు లోనగునవి విరివిగ దొరక 
కాలను. పొనిఖరీదులు పౌ చ్చగును. దరిద్రు లగువారు వానిని 

ల్ 

_ కొనలేక చాధపడుచుందురు. విద్యాలయ ములకు దృవ్యవసతి తస్టటచే 

డశనుం తర మధిక మగును, Le a గల గిరాకి త్ 

వారికి  దొరకువేతనములు పీన మగును. చిక్క 

ధనము చాలకపోవుటచేతను వారిజీవనముసయిత ము దుర్భర మను, వ్యాసము లున్నవి. అందుచేత నొక్కా. కదానియందు చర్చింపంబడు 

అర్జోర్చ శ్రి త్రియందున్కు ఫాధనవినియోగమందును ఇట్టిమార్చులకు సిద్ధ | 

పడి యుద్ధములో విజయము: గాంచుట పరమార్థ మని 'తీర్తానించు. 

ట్ర, పు. కాని కొనవలెను. యుద్ధమందలి యాత్ఫాహము . 

కాండ ముక్క..టియే (ప (సృథాన మనియు, 

పనిని తయారుచేయుటఏకు మితముగ జ్. 

పజ లందబకును ea ఆహార పదార్థములు, స్ట 

బా + హుళ్యముక కూడ తేగ్తును, 

పెని ే ర్కొనంబడిన కాండములకు ,ప 

pom కాదు, వానిలో నొక్కా దానియందును మూల్యనిర్భయ 

ముతో దగ్గటిసం బంధము లేనివివయము లసనేకములు చర్చింప డు 

చున్నవి, “కావున కాండము లెదని భావించుటరయే నుంచిది. 

త్ర కారులను. బోషింప ్క 

రర 

త్ర ప్పని కాని అర్థశాస్త్రము చెషృంజూలదు, సాధనవినియోగమందు 

యూద్ధములమూ+లమున నిట్రిమార్చులు కలుగు ననియు ఇట్టిమార్పులు 

కలుగ్ వనియు చెప్పుటయీ చొనిపని. అది చేయవలసినపని మట 

యొకటి కలదు, యుద్ధర ంగమందలి విజయ మను పరమార్థమును 

సాధింపందగిన తక్కిన అర్ధములను సాధించుటలో = సాధనములు 
( నూలధనము పరి న శ్రమము? గ్కక్ళతి సంపదలు ) ప కాకుండ 

వినియోగింపందగినపపతిని ఆది సూచింపలలదు, ఇమే మన మాళించు 
ధి 

త్రక్షి ్ కానపురుహెర్థ ములనివ. యమునందును పరిశీలీం పవలిను 

అ రస్తు విభ జనము. 

అర్గళాస్ర్రమును (అ) అనుభవకాండము (ఆ) ఉత్ప త్తికాం 

దము, (ఇ మూల్యనిర్ష యకాండము (ఈ) ఆ దాయవిభజనకాండము,. 

(ఊఉ) చెలామణి దృవ్యకాండము లని అయిదు భాగములుగ శాస్త్ర 

కర్తలు విభజించియున్నారు. కాని అ సేకఘులమత మున మూల్యనిర్ల య 

తక్కిన వన్నియు నానీ 

కంగములనంటి ప. నెంచయడుచున్న వి. * వస్తువులయొక్క 

మ న తెరతమ్యమును బట్టియే న టను 

వానికి (గల ప్రాధా న్యా ప్రా ధాన్యములు నిర్ణయిం ప(బడుచున్న వి, 

అనుభవకాండమున విమర్శింపంబడు * ఊపయు కృత *నుగుజేంచిన సద్దాం 

తములున్కు ఉత్ప _త్తికాండమున విమర్శిం పంబడు 6 మితత్వ్యము "నకు 

సంబంధించిన సిదాంతములును మూల్యనిర్దయము చేయుటకై యుపచ 

రించునవే కాని. (ప, ల్యే మస మటియొకృప్ప యోజనము కలవి కావు, 

ఆ దాయవిభజనకాండమున పరిక్కీ స్ట మములక బదులుగ లఖించువేత న 

ములు ఆ స్రీహక్క్క_లమూలమున పు ఆదాయములును విమర్శింప( 

బడు చున్నను, ఈవేతనములున్కు ఆదాయములును నూల్య నిర్హయ 

సిద్ధాంతముల ననుసరించి యేర్పడునట్టివే 3 అందుచే నీకాండము 

మూల్యునిర్హయ కాండమందలీ యంత ర్భాగ మే కాని 

కాదు, ఇట్లే చెలామణికాండమున వివరింప(బకు టు! చెలామణి 
శ్ర ల్యేక కొండము 

నిర్ణయించు శే కాని వేళోకటి 

కాదు. చెలామణీ దృవ్యముయొక ్క_ మూల్యము హెచ్చుటయే ధరలు 

ద (ద,వ్యముయొక్క_ మూల్యమును 

తస్టట ; ఆమాల్యము తగ్గటయే ధరలు హెచ్చుట. కనుక మాల్య 

నిర్ణయము నొక దానినే పృధాన భాగముగ aia యుక్త 

” ఇదియే అనేకుల వాదము. ఈవాదము 'సెహాతుక ముగ నున్నను 

ప్ర త్యేకత్వము లే దనుట 'సమం 

( ఈకాండములలో నొకా_కదానినిగుణించి శృశ్యేక 

శప్రథాన వివయమును మాలే, _మిచ్చట సంగ్రహించి యున్నాము. 

'తక్షళ్యాస్రుమందలి. సిద్ధాంతము "లె ట్రుండునో. త కొన్ని 

. మచ్చ్భునో ఇచ్చట వివేరింప(బడినవి.). 



రరతొ 

(అ) అర్థానుభ నకాండము = 

ఆర్లిక వ్యసహార మున కంతకును * అనుభసము”* సరమావధి, 

విపరీత బుస్థినల శో ఫెతి స్ప తక్కిన వ రందలును అనుభ ౧ంచుకీ క్ర 

అర్థ యు నుక్స త్తి చేయుచు న్నారు. ఇందు మనుస్య్యు (డు కోరుప చొ 

న్ ళో 

ర్ధములసం ఖ్యకు మితి లేదు, 'నొగరకతే ప రన కాలాన ఈసంఖ్య 

గి 

కని మనము కో రెడి ఒక్కొ.కనస్వవునకును మితి యున్నగి. 

మామికిసంప్ల సె ఒక నికుం “౧ కోరి? ఒకటి రంకు లినినతే ర్వాత వొంగ 

తస్టకు ; మణియుకటి తినినత ర్వాత మజికొంత తస్తనువ నాలుగు 

తినినళ ర్వాతి ఫోరిక లేళపోవుఎయీకాక నిసుసళ్తుకు, కోరీకోలన "నెర 

జీర్చుళకీకి ఉపయోగ నుని శర, ఎక్కు తీక్నతగల కోరికను 08 

నేర్చుప దార్భము ఎక్కువ ఉపయోగము గల దనీయా, తక్కువ తీశ్వత 

గల కోరికను సలి జేర్చుప దొర్థము త్రక్క్కన్న ఉస యోగము కలదని చు 

చెప్పన చ్చును, దీనినిబట్టి ముపటి మామికిపం పు. ఎక్క్కున శపయా 

గము గల దనియు, గెండనదాని దుసషమకూగ ముంతకం*, తక్కువ 

యనియు నూయవదాని యంపమయోగము మళేంత తక్కువ యనియు, 

ఇటీ ఖ్రార పళర్వభలములకం క ను త్తగో త్తరఫలములయుస యోగము 

తక్కు వ యనియు స్పష్ట నుగుచున్న ది, మామిడిపండు ౦న.యమున 

చెల్లునట్తి ఈ న్యాయము మన మనుభపింగు ,స,తిపజార్లము విషయము 
౧౧ ఈ సీ యి 

నను చెల్లుదున్నది. ఈ న్యాయమునకు శీలోప యోగ. చార్ధయఃకు 

(సిన్తాంతేము = l.aw of Diminishing Utility y ఆని పీరు, 
| 

ఊఈసం వర్భమున కోన్ని ముఖ్య ములను విసయమనములను వనము 

గనునింపపలసీ ఇమున్న ది 

(౧) మనము శ ఈపడార్థము కాన లెను ; 

శావలెను' అని చిప్పునప్పుడు నిజముగ మనకు కొానలసియుండ:నడి 

ఆపదార మంతయు కారు అ పడారములాొ ని కొన్ని మాత్ర 

లను (Units = అంశములు, భాగ ములు ) మ్యూత్ర'మీ మనము 

కోరుచున్నాము, నెయ్యి కావలనీయున్న దనినపుకు కొన్ని వి "సెల 

కొన్ని మణు:సలో కొన్నిపలములో కావలసి యున్న దనియే అర్థము, 

బియ్యము కావలని యున్న నిన పుడు కాన్ని పేరో, శాన్నికుంచములో, 

కొన్ని బస్తాలో కావలసియున్న దనిడే అర్థ యు, పజాగ్థ్గముయొక్క 

స్వభానమును బట్టి మన మందులోని కొన్ని మాత్రలను ( వ్ సిల్కు 

శుంచములుు డజన్లు గజములు మూత్ర, మే ఫోరుదుందుము, నున 

ముక పనార్థ్యమును వాడును నును, అనుభవించువపుడు, కొనును 

డును ఆ పన నురణట శాన్నినూ,త్ర,లను వాడుచున్నా నునియు ఆను 

భవించుచున్నా నునియు క్రొనుచున్నా నుని ము గ్కహొంపవశళెను. 

జి జాగ ము 
థి 

(౨) ప దార్థమునలన మునకు కలుగు ఉపయోగము రొండు 

విధయులుగ పరిగణింపంబవవలసియున్న ది, మొదటిది దానియొక్క 

మొ రక్తపు ఉపయోగము; రెండవది డాని “తుది? యుపయోగమయు, 

నున మనుభనించు. పడాగ్థమందడలి మూత్రలన్ని టీమాలమునను నునకో 

ఉస యోగము 

అర్ధ శాస్త్రము 

లభించు ఉపయోగము మొత్తపు ఉపయోగము; అందులో “తుది” 

నా శ మూలమున మనకు లగించు ఉపయోగము “తుది యుప 

మమోగెము *. గెంతు మామిడీపంస్లలో ర0డవది “గుది దెఫ డొన 

నుంకి లభించు ఉపయోగము “తుది యుపయోగయుి. మూండు 

పండ్లలో తూావనాననుంకి లఫీంచు ఉపయోగము “గతుడియాప 

మోగమయు'. 'నాలుగుపం ఫస్లంగునపుకు 'నాల్లకపం కువలన లభించు 

“గుద యుప చూగము *. రింగుసం డ్లున్న పుకు 

మంగు పం వలన ఉస యోగయును ణింకనపంకు 

వలన బగోంచు ఉస'యోగమును కలుపుటచేత వచ్చుఫలితను రెండ) 

లోంను 

సండొకలన లభించు * ముతెప్రు ఉపయోగము), అటు మాంయకం 
౧m తీ య 

డ్గుంగునపుకు 

ఉపయోగము, వూంగన దానినలని ఆస రూగము ___ ఈమాంటిని కలు 

మువటిపంకఘుఎలని ఉసయోగము రించవదానివలని 

పుటకలు లభిందునడియీ మూండుసండ * మొత్తపు ఉపయోగము ౫ 
ళో అబల 

ఇల్లే తక్కి_నప దాగ్భయులవిసయమునహాడ గృహీంచునడి, 

(3) “ శీణోప యూగన్యాయము? నందు శ్నీణించుచున్న దని 

శెప్ప(బకిన * ఈస యోగము? * తువయుపచయోగరు) గాని క ముల్తేపు 

ఆప గిగాగము” కొను, ఒళనియొప్ద నుండు ప దార్థఫుకూ శ్రీలు (పదా 

రప్రుము త్తము ) ౧ధికముకాన.కాను రాళియొక్కు గుదియుప గూూగము 

సే ించుచునచ్చు ననియే ఈ న్య(్యాయము రమొక్క అర్థ ము5 కాని 

ముత్తు కూప యోగము శ్రీణీంచు నని కాదు. మొ్తీపు ఊప యోగము 

సద్ది యసచు ణీ ముండును. ఈకింది యుదాసార ణము దీనిరి స్ప 

సజుచురున్న గె, 

సండ్ల ము ర్హ్తయు 

(మూతృబముర్తీము ) తుదెశాప యోగము మొ ర్తపు ఉప గొంగగు . 

౧ ౨౮ అంశములు ౨౦ ౪ంళములు 

లి Mm 9 కెలా 3 

వి ౧4 (3 3 స 

లి ౧౦ 4౫ ఒకే 9 

ఖ్ ర నత ఓల (9 

టు ౧ 99 hf 99 

(రో) *గుదియుపయోగరు ” నక మటీయొళవిధ మున 

నిర్వచనము చేయవచ్చును, ఒశప దార్గముయొక్క._. మ్యాత్రలం కొన్ని 

ఒళని యొద్ద నువ్నళుడు వానిలో నుండి యొకమా,త్ర, లోపిందినయె ఏల 

నతడు నష్ట్రపకు నుపెమూగమునకు * తుదియుపయోగము* అని 

పీరు కెండుపంగ్ల నుండీ యుకపండు లోసించినయెడల నస మస 

నుపయోనము ౧ అంశములు (కెండనపండు = తుదిపండునలన 

కలుగు ఆప మోగమఘు. వవాండుపండ్లనుండి మొక పండు లోపించిన 

రొనడల నవ్య నుసనుపమాగము ౧౫ ఆంశోయులు. గుజమ్యూరి, 

వలన లభించు ఉపయోగము తుదియుపయోగము ' అనినన్కు * ఉన్న 

న్యూర్కలలోనుండి యొశన్యూత లోవీం దిన వుడు నన్ధ్ల మగు ఉప 

రరూగను తుదియుపయాగన్లు ' ఆనిననః ఒక్క కే, 



ఆ్రద శా 
థి 

(౫) జకాపదార్థమునకు మన మిచ్చు కృయము (P68) ఆ 
పదార్థము యొక 6 కుదియుపయోగము ను కొలత పెట్టుచుండును. 

ఒకనియొద్ద మామిటిప ండే లేనప్పుడు మొదటిపండున కత(డు ఇరువది 

కానీలను నాక సిద్దపడియుండవచ్చును ; కాని అంతటి క్రయ 
మిచ్చి తక్కవ యుప పయోగముగల శెండవపం డును Fr 

రెంగవపండువలన ౧౮ అంశముల ఉప యోగముమ్మాత్ర త మే లభించుట 

వేత దానికి ౧౮ -కానీల నిచ్చుటకు సిద్ధపడును ; కాని pales పండు 

వలన ౧౫అంకవమెల యుపమయోగము లభించుచుండుటచేత డానికి ౧౮ 

కానీలక్కయ విిఆయయ్యంజాలండు ; ౧౫ కానీలచొప్పున దొరకినయెడల 

మూడవ పండును కొనును; లేనియెడల. రెండుపండ్లనో ణే తృ షి 
పొందియుండునుం. తక్కి నపంక్ల కిచ్చుక్కయ మి జేవిధముగ తస్తచుండు 

నని గ ,హించునజణె, 
7 

శ్రయము కొనుపండ్ల'సం ఖ్య పండ్ల ళ కుదిఉ పయోగము స్ట 

౨౦ కానీలు ణం ల. ౨౦ అంశములు 

౧౮ 9 ౨. ౧౮ ౩౩ 

౧M 39 3 ౧౫ పష 

౧౦ ౩౪: ర ౧౦ క 

తే 99 వ ఎగ్ 99 

౧ 9 | ౬ ౧౨౩: 

సండ్లసం ఇఖ్యు హెచ్చు కానుకాను 6 శ్రుదిదపయోగము ? . తస్ట 

చుండుటచేత డాని కిచ్చుక్కయముకూడ తస్టచుండును, 

(౬) జజూరున మామిడిపండ్లను కొనువా రెందలో ఊన్నారు. 
వారందణఐ విపుయమయెమునను ఈ “కీ ప పయోగసీద్దాంతేము స్ట వరి రి ంచుచు 

న్నది, కొనువాతం ఇయ్యినుంది ఉన్నార నియా వా రందటును సరా 

సరిని పెవిధము[గ కొనుచుందురని యు అనుకి నినయెడల కోయము ౨౦ 

శానీలుగ నునచ్చుు ణు ౧౪౦౦౦ పండ్లు ఖర్చగున నియు, ౧౮ కానీలుగ 

నున్నప్పుడు ౨3 30౦ పండ్లు ఖర్చు ననియు ౧ కానీగ నున్నప్పుడు 

౬,౦౦౦ పండు ఇుర్చగుననియు చెప్పవ చ్చును, క్త మ్రయమునకును, కొను 

బడియగు మొ _త్తే త మునక్రును గల సంబంధమును శఫయంేయు. ని సిద్ధాంత 

మునకు * గిరాకి ? సిద్దాంత మని పేరు. త్త (క యమున నెక్కుువ కొ నెద 

రనియుం ఎకు శ్ర వక్ర, కయ మున్న ప్పుడు కదన క్రొనెద రనియు ఈ 

సిచాంతము చెడ్నువ చున్నది. అమకమునకు తేయబను మొ త్రము అధికము 

కటా. శ త లిచ్చు.క్క క్త ళ్. తస్పనని ఈ సిద్ధాంత మువలన నేర్పడు 

చున్నది. పదాడ్ల ముయొక ba చాహుళ్యము
 ( Quantity- -Supply y |. 

దాని ఈకుడియు పయోగ మునకును ( Marginal utility by నకును, 
డాన్నిక్క క యము న కోను ( వ్, న 

మున్నది. 

౦కే ప్ర స్తమెః దై 

మన ral నట్టిపదార్థము నా! br
al 'కూడం 

చెట్టుటకు వృంకుత్నించుటలేదు. దాని
ని కొంతవజకు సంపాదించిన 

కర్వాత వపఆముకచానిని 
సంపాదించుటకు మనము: కోరుచుందుము. 

వీనికి. గల కార ౯౭మును. * తీణోప పయో
గనిద్ధాంతము ' ea 

= f2 3 

తర్వాత మజీయొక అణొను చానికై ఖర్చు 'పెట్టుటవలన 

సము లోలోగా 
| 

తీణోపకూాగసిద్ధాంకముననుండి సమానోపయో? సిద్దాంతము 

(Law of Equi-marginal returns) అను మజీయొక సిద్ధాంత 

మూహింపంబడుచున్నదిె. ఒకనియొద్ద మితముగ కొంత ద్ర వ్య మున్న 

ప్పుడు దానితో రెండుపదార్లముల నతండు కొనవలసియు౦ డినయెడల 
జకపదార మున కె ఆత6డు ఖర్చుపె పిడి తుది ద దువ్యమా,త్ర, త (తుది 

ద దృవ్యాంకేము )నలన కలుగునుపయోగము రెండవ ప దార్థమున క 

అకండు ఖర్చు పె స్పైడి తుది దృవ్యమాతృవలన కలుగునుష పయోంగముతో 

సమానముగ నుండును, తొమ్మిదిఅణాలం తనయొద్ద మన్నప్పుడు కొంత 

పంచదార కొన్ని పాలు క్రొన౭దల(చినయెడల పంచదార కై ఎన్ని 

అణాలు ఖర్చు పెట్టవలయునో పాలకై ఎన్నిఅణాలు ఖర్చు పెట్టవల 

యుసో తీరానము చేయవలసియున్న ది. చాలుగణా లెకదానికిని 

ఐదణాలు మటియుక దానికిని లేదా ఐదణా లోొకడానికిని నాలుగ 

శాలు మటియొకదానికిని నిట్లు వివిధ ఫోగములుగ ఖర్చు పెట్టుట కవ 

| కాళ ముండును. ఈ యవకాశము లన్నిటిలో అనుసరీం కా అవ 

కాళ మెద్ది? ఇట్టి సంశయము కలిగినపుడు సమానో పయోగ నకం 

మునుబట్టి మనము సృ్కవర్తి ంచుచుందుము. ప్రారంభమున పంచ 

దారసె ఎక్కువ ఇన్ట ముండవచ్చును. మొ కా నో పంచదారశకె 

ఖర్చు పెట్ట పెటుటవలన కలుగు ఉపయోగము మొదటి అణాను పొలకై 

ఖర్చు పెట్టుటవలన కలుగు ఉపయోగమునకం యొ నధికముగ నుండ 

వచ్చును, కాని కొన్ని. అణాలు పెట్టి కొంళపంచదారను కొనిన 

కలుసు 

ఊపయోగమునకం కే ఆయణాను పాలై ఖర్చు పెట్టుటవలన కలుగు 

ఉపయోగము అధిక ముగ నుండవచ్చుకు. అట్టిస్టితిలో ఆయకాను 

పంచదారకొజ కె ఖర్చు పెట్టుట మాని పొలకై ఖర్చుపెట్టి “జట ఎక్క్టూువ 

యుపమయోగమును పొందుట బుద్ధిమంకుని తు ఈ క్రిం దియుడా 

హరణములోని లెక్కలు ఈవివయ మును స్పష్టము చేయుచున్నవి. 

ఖర్చు పెట్టు అణా పంచదారవలని పాలవలని 

ఉపయోగము ఉపయోగము 

౧-వ అకొ ౧౦ అంశములు ౯ అంశ; 

“౨ ౨99. ౩9 8. 

3 99 ౬ 39. ఈ. 

౪ 9 XK 99 జ 

ఎ. 69 3 3 ౨౦౩. 

౬ 99 fy cy సకం : ౧ 99 

 ఈసందర్న ములో పంచదారకె ఆజణొాలన్యు పాలకై మాడ 

ణాలను ఖర్సు పెట్టుట యు క్త కము కాదు. తుది ( ఆజవయణా అణా 

పంచదారవలన ఇండుఅంశముల ఊపయోగముమాత్రే తము లఫించు 

చున్నది; తుది ( మూండవయణా )అణాపాలవలన SEP 

ఉపయోగము. లభించుచున్న ది. కావున తుది దృన్యమాత్సృల యుప 

| యోగములు 'సమానములంగ లేవు, ఆజవయణాన పంచదార కులగాక 

ప్రాలెక వినియోగించినయెడల శెండంశముల ఉపయోగమునకు బదు 



= యోగసిదాంతము, నేహానోప మోగ సీదాంతము 'అనురెండును మికి్కి_లీ 

ఠం 

లుగ మూ(డంకీముల ఉపయోగము లభించును. అప్పుడు పంచదార 

అయిదణ[ణెలును, పాలకై నాలుగణాలును ఖర్చగును, ఫంచదార కై ఖర్చు 

పెట్రినతుది ద దృువ్యమా త్ర, ( అయిదవయళా వలన కలుగు ఉపయోగము 

ఫె జ. పాలకై ఖర్చు సెట్రిన తుదెద దృవ్యమా త్ర ( నాలుగవ 

యణా )వలన కలుగు “ ఉహమోగముతో( ౩ 3 అంశములు) సమాన 

మగుచున్నది. కాన ఇదియే సరియైన వినియోగము, దీనికి ఖిన్నమ'స 

మటియేవినియోగము మూలమునను ( లెక్కాబేసి చూడ దవచ్చును ) తుది 

యుపయోగము అసమాన మగును, 

తుదియుపయోగము సమాన మగునట్లు ద్రవ్యమును వినియో 

గించినపుడెే రికతుపడో క నములనలన లఫించు మొ_త్తపు ఉపయోగము 

(Total Utility) అధికతమముగ( Maximum ) నుండును. అయి 

దళాల పంచదార మూలమున ౧౦ ౮-౬-4 3=3౨ అంశ 

ముల యుప పయోగమును, నాలుగ కాలపాలమూలమున ౯-1 ౭ LVL 

ఏ = ౨౨ అంశేముల యుపమయోగమును గల్పుట'వేత మొత్తముమింద 

3౨_ ౨౩ = అంశముల యుపయోగము లభించినది, మలే 

యెట్టి వినియోగమువలనను ఇంతే యధిక మగునుపయోగము కలుగ 

అర్థశా ప్ర సిద్ధాంఠములలో మె ఇని" పేరొ్క్రానంబడిన తీణోప 

ముఖ్యము లై లెన వసటచే వానిని గుణించి కొంత విపులయుగ చెప్పవలసీ 

ess 

చున్నవి. దినమున కిరువదినాలుగు గంటల కాలముమా త మే, ఇట 

మిత కాలమును ఆహారమునకును, విహారమునకును, ఊదోర్య్గమునకును] 

"ప్ప త్తనమునకును, నద, థను వినిమోగింపవలసీ యున్నది, జకొ్కొా-క 

దాని నిమి త్రమున RFI వినియోగింపపలెనను ఏహయమును 

నిర్ణయించుట ప్రతి మనుహ్యునికిని ముఖ్య మై యున్నది, వీనిలో చేని 

నైనను పూర్తిగ వదలుటకు వీలులేదు 5 అన్నియు కావలసీసవియేం ; క్ట 

కాన. 'ఒక్కదానికై -- న్నిదృవై --వి శేవకాల ముపయోగించిన 

యొడల తక్కినవానికి కావలసినంత కాల ముండదు. ఒక'నిస్వ భావము 

మటియొక'ని స్వభావమువలె నుండకుండుటచేతనుు అందజకును 

స్వాతంత్ర త్టి 'ముండుటచేతను ;ప 'పృతిమనుజు (డును తనస్వభావము ననుస 

రించి సమానోపయోగ సి్దాంతమచొప్పున తనకాలమును వినియోగించు 

చుండును, విహార మే అక్క_అ లేదని యినుకొనంజూలము గాని దానిక్రొ జి 

కిక్కు_వకాలము ఖర్చగుచున్న దనియు, 'న్నిద్క దృకు కావలనీనంత కాలము 

లేకున్న దనియు తలుచు. విహోరమునశే ఖర్చగు కాలములోని 

మనకు. "స సహజము, కావున ప సృతిడానికిని ey ఖర్చు పెట్టుగంటలలోే 

తుదిమ్మాత్సే త వలన సమానోపయా నము .లభించుచున్న దా “లేధా యని 

ను యావశళ్యకమును బట్టి యాతుదినూ తుల నొకదానమండి. 

ను వ విచ్యాద్ధలు పన ముందు 

అర శా థ్ 

అణా పెట్టి కూర గాయలు కొనుట మంచిదా, 

వానిలో సమానోప యోగసిద్దాంతము యొక్క. ప్రాధాన్య 

మును తెలుప్రటడె మజికొన్ని యుదాహరణము లావళ్యకము లగు 

చేయుటకు వీల కలుగుచుండుట చేతను, 

మున నుప యోగించి ఐశ్వర్యమును వృద్దిచేసకానుటకు కావలసిన వస 

తుల నన్ని టిని వారు. కల్పించుకొనినవా " రగుట చేతను వా రుత్సత్తి 

= 

నిద్రా కాలములోని తుదిశెండుయాఃగుగంటలను చదువుకొనుకాలము . 

లోను పరీక్షలు ముగిసి సినత ర్వాత. చదువుకొనుకాలములోని తుది 

గంటలను కొన్నిటిని నిద్రా కాలములోను,. ' కొన్ని గంటలను విహార 

కాలములోను చేర్చుచుందురుగ దా . 2 అ బుద్ధిమంతు(డు తనజీవిత 

కాలము నంతయు వినియోగించుచు న్నా (డు, విద్య కావలసియున్న ను 

మితముగ నుండు తన ఆయువు: నంతయు విద్యాభ్యాస చెంక్క_ దాని 

ఖర్చు పెట్ట ఇస్పెక్టక్ష __ _ విద్యయం దంతటిరుచి కలవా౭డేనను యన్న 

నులను సె a నిర్వ ర్రింపయబూనుచున్నాయడు, 

బజారునకు వెళ్లినపుడు మనము కొనందగినవస్తువు లేకము 

' లుండును. వానిలో అనేకములు మన కావశ్యకములుగ (గాడ నురిశును, 

బియ్యము పప్పూ నెయ్యి నూనె కూరగాయలు పండ్లు లోనగు 

నవి యన్నియు కావలసీనవే. దగ్గజినుండు ద్రవ్యముమా తరు మిత 

ముగ నుండును. కావున నట్టియావళ్యకములగ వస్తువులలో. గొన్నిటి 

_ నత్యధికముగ కొంద మనియు, మబికొన్నిటిని బొ త్తిగ మానుదమనియు 

మన కాల్లోచనము కలుగదు, ఏయే వస్తువులను ఎంతెంత ద దృవ్యము 

సెట్టకానిన బాగుగ నుండును 1 * ఎందులో కొంచెము తి ంచిన బాగుగ 

నుండును? ఎందులో: కొంచెము పెంచిన బాగుగ నుండును? మణియొక 

లేదా పండ్లను గొొనుట 

సరా! అని యిట్లు కొంచెము -హెచ్చుతక్క్క_వలను ( Marginal 

Units) తత ల తుదెమా తృలగుటీంచియే మన 

మాలోేచించుచుందుము. . 

ఈసందర్న మొన - ప్రస్తుతి కాలమందు. పాశ్చా త్త స దేశములలోని 

పరిస్టితులకను మనపరిస్థితుకును ఒక ప సృథానవివయమందు( గల “భేద 

మాను సూచింపవలసి' యున్నది. సో దృవ్యార్ణనమయున 

కంతకాలము వినిమోసింపవలెను * ఆర్మీ చిన దృవ్యము ననుభవించుట. 

 శింతకాలము వినియోగంపవలెను? అనువిపషయము ముఖ్యము, యం తో, 

సాహాయ్య యు వలన తక్కువ. కాలములో. ఎక్కవ (ద ద్ర వ్యార్దనమే 

(పకృతి సంపదలను తగు విధ 

చేయయగలన స్తుజాల ముంతో అధిక మెనది, శ వస్తువుల నుత్సే శ్రి తి చేయుట 

వాని ననుభవించుటశే కాని వానిని నిరుపయోగముగ కూడంబెట్టుటకు 

కాదు _ ఇట్టివివవ. చేయనికారణముచేత ఆజేశములలోనివార్ కాల 

ములో IR త్రయ క్షమగ. పదార్భో'త్స త్తి ల్రియందే వినియు క 

మగ్నచున్నది.. 

వారి! రక మనది కావున కరా రా గొరములల్లో' ( Factories ) పనిచేయు 

యొకగంటనో అరగంటనో (ఒజకమ్మాతృను) నిద్రా, కాలములో చేర్చుట 

అర్థము, ననుభవించుటకు = కావలసిన 

ane: 

మున్న కె దుఠోజులక్ం ఫె. ఇెక్కవగ పని లం. 
శం జ” అతో 

లే దనియు శాసనములమ్మూలమున నిర ర్షయింపందలంచుచున్నారు. దీనిని 

బట్టి ప్రస్తుతము ఆదేశములలో జరగుచుండు కాలవినియోగము పెని 

ఇష్టనససూశో పమాగవిద్ధాంకమునన. విరుద్ధమగ నున్న. దనియ్య 

న 



శ లో ] 

ర వాట 

oo" 

అందుచే వారీ కాలవీ నియో గము సార్థకము గాక వ్యర మగచున్న 

దనియు నిశ్చిత మశుచున్న ది, మనప రిస్టితం లన్ననో మటియుక'విధముగ. 

నున్నవి. విశ్రాంతి ఖర్చసశాలము అక్జోత్స శ్రీ తిక ఖర్చగు కాలము 

కంక he నున్నది, చేయుటకు పని లేనివా శందటో కలరు. 

సంవల్సేరముపొడుగునను పని లేనివా ర చర లున్నారు, అర్జ్ ర్ప్తి 

తక్క్కువయ'సటచే డాని ననుభవించుటకు కాల మథికముగ 'సున్నను 

అనుభవించుటకు కావలసిన పదార్థ రులు. చాలకున్నవి. కావున మన 

కాల మిప్పటికం టు నధికముగ నర్థ్ ల్చత్తివై వినియోగించుటకు తగిన 

వసతులను మనము కల్పుంతుక నలల యున్నాను 

ఒక' దేశములోని పరిసీ తులకును మటియుక దానియంచలి పరి 

స్టేతులకును భద ముండుటచేత అన్ని దేశములకును సమానముగ వ ర్రీంచు 

ఆక సE 0 కుల -సీర్చజుపందలంచుట యు కము కా దనువాద 

వెనకటి యున్న దని 'యావజలో నూచింప(బడెను, చెని ఉదాహ 

రించినవివయమును బట్టి ఇట్ట వాదము 

మగును. 

సరియెనది కాదని 

సమానోపయోగనిద్ధాంతము పాశ్చా త్తే త్త స్స దేశములకును మన 

'దేశమునకును, సరిగ వర్తించునదియే, కాని అది యెట్లు వర్తించు 

చున్నదో, దాని సాహాయ్యమున మన మెట్టినూర్చులుం "చేసిటొనవల 

యునో తీరానించుకొనుటయందు మనపరీ స్థితులకును పాళ్ళాత్త్యపరి 

స్థికులకును. గలభేదము పరిశీలింపవలసి యున్నది. వారికి ఎక్కువ 

విశ్రాంతి యావళ్యక మగుచున్నది గనుక మనక్రును నెక్కువవి శ్రా, ంతి 

కావలసియున్న దని యాహీంచుట తగదు, పరిస్థితుల భీదములను 

సిద్ధాంత ములను మార్చుటయందుంగాక నల నా-చరించుట 

కా గణించుట యుక్త మని (గృపహొంపవ లెను, 

స్పష్ట 

" శీశోపయో గ, సమాసో పయోగ సిదోంతములవలన మితపదార్ల 

ము లనుభవించుటలో నునువ్య ప్ర, పన" “రృనమ౦దుం గల మటీయొక విే 

సము పిస స్పష్టమగుచున్నది. పదార్థములవలన_ మన 

ప్ర స్తుత కాలోపయోగముగం a భావికాలోపమోగముగ( “గాని 

యుండవచ్చును. ప్ర సుతోప పయోగముమా త్ర, మే క్రోరువా(డు 

ఆరి ంచినధ నము నంతయు వింటే ఖర్చు ె ట్టును. భావియుపయోగ 

bea క్రోరువా6. డట్లు చేయక్ష కొంతధన మందు కూడంబెట్టును. 

ప్రస్తుతము ఖర్వు పెట్టక కొంత కాలమైనత ర్వాత ఖర్చు పెట్టుటకు 

పొడణొట్టుట (Saving) యని “పేరు, ఈ కూడంబెట్టుట్ట) యను 

en కారణము -పెసీదాంత మలవలన తెలియుచున్నది, నూటు 

రూపాయల -సెలజీతీ ము తెచ్చుకొనువాండు ప్ర, పతి మాసములోను పది 

_ రూపాయలు కూడంబెట్టుచున్నా 6 డనుదానిలో అర మేమి ? ఈపది 

రూపాయ లీప్పుడు ఖర్చు “పెట్టుటవలన కలుగు ఉపయోగమునకం శే శు 

కొంత కాల మైనత ర్వాత దానిని ఖర్చు పెట్టినయెడల చెక్కు_వ యుప 

యోగము కలుగునని అత. దనుకొనుచున్నా 6 డనియేక డా దాని యర్గ 

ము, ఇ టనుకొ నుటకు కారణ మున్నది. నూఅురూపాయల జీతము 

కచ్చు పాడు తనక్రుటుంబము "పెద్దది కాగల దనియో, శాంబోవు కాల 

మున తనఖటర్చ్ను లధికము కాగల వనియో, వార్ధక మున తనకు 

నే ఖీ 
గ్ర 4 ఖ్ 

ఎం జత గ క్ 
ళా 

ణే y + న - 

లభించు వేతనము తగ్గయల 

పదేసి రూపొయల చొప్పున కూడంబెట్టుదున్నాండు. ఈ పచేసి 

రూపాయలను ఇప్పుడు ఖర్చు 

యుపయోగము లెట్టివి% 

_ అహోరపదార్లములకు, బట్టలకు, ముఖ్య ములగు నితేర విషయములకు నత (డు' 

చెకప_ వయా సరెరాగము. లభించునట్లు పృ 

మ పేక్నీంచునది' 

తము ళోల్చోవు 
 కోల్ళోయి ప జేసికాపాయలచాప్పున కూడంెట్టినయెడల వార్గకము 

స మృతి జెందుట గాని జాని ప టు హ్ 

బట్టి మన ద్రవ్యమును ప్ర 

శాలోపమయోగములగు. pant వినియోగము చేయవలయు 

.నని చెప్పినవెంటనే అందటును తమళమశ క్లికిమించి కూడంబెట్టవలయు 

కీ గిం 

దనియో ప్రస్తుత కాలమున - నెలకు 

"పెట్టకవోవుటవలన నతనికి లభింపని 

ఇంటి అ ధ్రైకుు బియ్యము నకు తక్కిన 

తక్కిన తొంబదిరూపాయలను ఖర్చుపెట్త ఆటలు పాటలు మటిీ 

కొన్ని వినోదములు మున్నగు విస్తార ముపయోగము లేని మటీకొన్ని 

సాధనములకును ఆప దేసీరాపొయలను ఖర్చు “పెట్టుటకు బదులుగ(గదా 

వానిని కభాడంబిట్టుచున్నా (డు. అతే( డప్పుడు కొలోవునుపయోగమ 

వినో దాదులమూలమున కలుగునట్టి దేకడా * కుటుంబము “పెరిగినపుడు 

"ెద్దయిల్డా, ఎక్క్ట_వబియ్యము, “"ఏకుగ్టవగ నితరప డార్థములు, బట్టలు 

ప్రస్తుతము వినోదముల కనా Baas 

బెట్టినధనము రా౭బోవుకాలమున విశాల మగునింటిక్కి . ఎక్కు_వబియ్య 

మునకు ఇతర ప దార్థములకును పనికివచ్చును, వినిమాలమున కలుగునుప 

యోగము ఇప్పుడు కోల్చోవు ఉపయోగమునకన్న అధికముగనుండును, 

పంచదారకై. ఖర్చు ₹ పెట్టు ఆజవయణాను వాలకై ఖర్చు "పెట్టుట వలన 

ప,స్తుతో ప యోగమున కై ఖర్చు. 

“పెట్టందలంచిన తుది పదిరూపొయలను ఛావ్యుపయోగమున వై ఖర్చు 

పెట్టినయెడల మొ త్రప్ర ఉపయోగ మధిక సుసచుస్టడి. మిత ముగ 

నుండుధనమును (యూజుయాపాయలను ) స్తుతోప యోగమునకు 

భావ్యపయోగమునకును వినియోగము. శ యా తుది 

మాత్రల (తుది పదిరూపాయల మూలమున ప,స్తుతేమునను భావి 

కటా. లభించునుపయోగము సమాన మగనట్లు వినియోగము 

చేయవలెను. 

పెట్టుటయందు ఆయాజనుల 

యొక్కయు, ఆయా దేశములయొక యు పరిస్థితులను పరిశీలిం పవల 

యునని పెనిచెష ప్పంబ డెను. భనమునుకూడంబెట్టువివయములో నీధర ము 

నాలో చింపవలసియున్న డి, వందభూపాయల 'సేతము తెచ్చుకొనువాండు 

సీదొంతముల నాచరణములో 

ధనము కూడంెట్టినట్లు ముష్పదిరూ పాయలజీత ము. తెచ్చుకొనువాండు 

కూడంబెట ట్ర యత్నించుట అపమార్ష మే యగును. అతని 

ఖ రృంతేయు నస్క_వయుపయోగయును కలిగించు సు 

ప్రస్తుతపు 

లకుంగానే యుండును, ' అట్టివానిజీతములోనుండి ధనమును కూడ 

బెట్టుట యనలగా తనయొక్క యు తన పిల్లలయొక్క_యు ఆరో 

గ్థము ' చెబుచుకిని కూడంబెట్టుట యని అర్ధము. అట్టివాండు ప ప్రస్తు 

ఉప Se ఎంతో అధికమెనది. | 

జ్జ క్రి లేనివా( డగుటగాని సంభవిం చును; సమానోప పమయోగసిద్దాంతమును 

ప, స్తుతోష రో గములగు at aaa భావి 



రసం, 

నను అర్థమును చేసికొనంగూడదు, పొళ్చాత్త ని దేశీములం దీకాలమున నీ 

వినవృయములో మనువ్యు పృవ_ర్హనము విపరీతముగ నున్న దని అనే 

కులు తలంచుచున్నారు, అచ్చటివారిలో ననేకుల ఆదాయ నుత్య 

ధికముగ నుండుటచేత ధనమును కూడంబెట్టుట చాల సుకరముగ 

నున్నది. కాని కూడంబెట్టనదాని నంతయు ఛావికాలమం దనుభవించు 

"  నవసరము వారికి లేదు, కూడంబెట్టినధనమును ఖర్చు పెట్టుటకు కావల 

సిన ఉపాయములను వారు వెదకుచున్నారు. 

_మితసాధనములనుండి అధికతమ మగు నుపయోగము(]/[22- 

mum utility ) లభించునట్లు వినియోగవిధానము శీర్చజుచుటయే 

“ అనుభవకాండము ? లోని ప్రధానవివయ మని చదువరులు గృహం 

తురుగాక, 

bea త్తికాండమందలి విషయము een నుండును ; (౧) 

అర్ధ “త్పత్తి యనిన క్రొ త్తీయుపయోగముల నుత్ప త్రి తి గావించుటయే 

ఖ్. కొత్తప పడార్భకుల నుత్స త్తి చేయుట కాదు కొయ్యను మంచ 

ముగ శ సిన పుడు ల డ్ర ౦గ డానియొక్కరూపమును మార్చి అదివజికు 

దానికి లేని ఉప a నిప్పుకు కల్ప్చించుచున్నాండు. వస్తు 

వున కదివజకు లేనియుపమోగమును కొ, త్తగ కల్పించుటయు, అది 

వట కుండిన అల్చోపయోగమును జ అట ఈ జేయుటయు 

అర్ధ తృ త్తి. వస్తువుల రూపమును నూర్చియే కాక అవి దొరకు ప, బీళ్ల 

ములను కాలములను సెతము నూర్చి వానికి(గల యు పయో గములను 

వృద్ధి చేయవచ్చును, వ నర్తకులు చేయుపని ఇట్రిది, కావున రూపములను 

మార్చు వడ్రంగులు, సా లెవాండ్రు, కుమస్ల, కంచర్లు లో నగువాళే 

కాక వ Fra ఆద్థిోత్స త్తి తి గి చేయు పే. (౨) ఆక్లోక్ప శ తిచేయు 

వాడు మనుష్యుడు, అం దతనికి సృృకృతిసంప పదయు ప శన 

సాహాయ్య ము చేయు సాధనములు, భూమి గనులు, అడవులు లోనగు 

నవి ప్రృకృతిసంపదలు; ఇవి మనుష్యుని పరి | మమువలన6గాక స్వత 

స్పిద్దముగ నుండునవి. కర్మ కరు లుఫయోగించు నాలలిి గొడ్డలి 

రాట్నము మగ్గము, జము, యం త తృములు 'లోనగు 

పడునవి యగుటవేత మూలధన మని యనిపించుకొనుచున్న వి. పురువు 

కారము( మనుష్యుడు ఏ. స్కక్ళతిసంపద్క మూలభధ నము లను నీనా 

డును ఆర్ష కలి తికి మయూలసాధనములు, కావున వీనికి సాధనత్ర, త. యమను 

పేరు చెబ్లుచున్నది. (3) దేశయునం దుక త్తి తి యగు మొ ఎ క్రచ-అర్థ 

మును ( Total Wealth ) నిర్ణయించు అంశములు ఈసాధన లీ క 

మునకు సంబంధించి యున్నవి, దేశములోని మొ త్తప్ర Ws 

వారిలో అర్జోత్స శ్ర తియందు పాటుపడువారి సంఖ్య, పాటుపడువారి 

శ్ర క్రిసామర్థ (ములు తెలివి తేటలు వారివారి శీవృత్తి త్రియందు చేర్చు 

గలదో ఆవృత్తులలో పని చేయుచుండుట __ ఇ వన్నియు కలని ఒక 

అద శా 
థ్ 

పరికరములు 

మూలధనములోని వి. ఇవి స్వయ ముగ "మనుష్య నిశోరికలను "నెజవేర్చక 

కోరికలను "నెజవేర్చు ధాన్యాదుల నుత్ప త్రిచేయుటయందు సాహాయ్య 

సరిని ఒక్షా్మ_కవ్య కి యు నుత్స త్రి తి చేయుచుండు. అర్థము. 

అస సము 

అంశముగ చేర్పడుచున్న వి. ఇవి పురువ కారమునకు సంబంధిం చినవీ, 

ప్రకృతిసంపదలు, వానియొక్క_ సారత రెండవ అంశములో చేరినవి, 

దేశ్రములో . నష్టోత్స త్రికై  యుపయోగంచు. మూలధనముయొక్క_ 
బాహుళ్యము, అందులో చేరిన పరికరములసౌస్థ వము — ఇవి యా(డవ 

ఆంశముగ 'నేర్ప్చడుదున్నవి. ఈ మూ(డు balan గాక నాల్లన 

అంశము మటియొకటి యున్న ది. సాధన త్రయ సంయోగ ముమూల 

మున అఆగధోత్స త్తి యగుటచేత 'సంయోగవిధానముయొక్క_ రీతిని బట్టి 

అర్జ్క్పత్తి త్రియండలి అల్వానల్సములు నిర్జీతేము లగుచున్న వి. కొన్ని 

విధము లగుసం యోగ ములవలన అక్లోక్చ త్రి అధిక మగును; మటిీ 

కొన్నిటివలన అల్బ మను. (ర) జననమరణములకు(గల భేదములను 

బట్టి దేశములోని జనసంఖ్య నిర్భయింప(బడుచున్న ది, జననముల 

సంఖ్య అధికముగ నుండు బేశములలో మర ణముల'సం ఖ్యయు అధికముగ 

నుండును, ఈ సంఖ్యలలో దేశదేశములయందలి “భేదములకు (గల 

కారణములు ఉత్ప త్తికాండమున విమర్శిం ప6బడును, జనసంఖ్యలో 

పాటుపడువారి సంఖ్య కొన్ని దేశములయం దధికముగను కొన్ని దేశ 

ములయం దల్పముగను ఉండును, అట్లే వారిళ క్తి సామర్థ్య ్ యములందు. 

గూడ భేదము లగపడుచున్న వి. కొన్ని చేశములలోనివారు వా రార్జీం 

చినభనములో చాలభాగమును కూడంబెట్టుచుందురు ; మటికొన్ని 

దేశములం డట్లు జరగుట లేదు. ఈభేదములకు[ల కారణములుకూడ 

ఉత్చ త్తి కాండమందు విమర్శిం ప (బడును, (24) ఆర్ట్ కృ తియం 

దొక దేశముకం పె మలియొకదేశయు ఉచ ,సీ  స్టితియం దున్నదో. లేదో 

నిర్ల యించుటయందు పరిశీలింపవలసీన వివయము ఏంయేంట నుత్స త్రి 

యగు మొత్తప్రు అర్గము కాదు ; సరాసరిని చేశమందలి యొక్రా_క 

వ్యక్తియు నుత్ళ శ్రి తిచేయు అర్థ మే ఈసందర్భమున ముఖ్య "మైనది, 
ఇట్లు "లెక్క వేసినయెడల ఇంగ్లండు అమెరికాదేశయులు ఉన్నతే 

స్టితియం దున్నట్లును, మన దేశము హీనస్థితి యం దున్నట్లును స్పష్ట 

మగుచున్న ది. దేశమందలి జనసంఖ్య వార్పు? నున్నది యని 

కొందబును హెచ్చు లే దనియు మజింత "హెచ్చినప్పటికిని , హపృమా 
(UU 

దము లేదనియు కొందటును వాదించుచుందురు. ఈవాదములలో 

మనము గమనింపవలసీనవిషయము మొ_త్తప్రు ఆర్లము కాదు 3 సరా 

స్కస్తుత పు 

రిస్టితులలో జనస సంఖ్య కాంచెము తస్టటవలన ఈసళాసరి న 

wet income) హౌ చృనన ట్ల టుండు నెడల ఇప్పు డుండుజన 

సంఖ్య హెచ్చనియే చెప్పవలెను $ అట్టు గాక జనసంఖ్య కొంచెము 

_తస్రటవలన సరాస సరీ ఆదాయము తగ్గు నెడల ఇప్పు డుండుజనసంఖ్య 

హెచ్చు కౌదనియ్ చెప్పవలెను. (wy సంయోగవిధానములందు ఒక 

దేశమునకును మటియొక దేశమునకును ఎన్ని యేని ఛేనము లుండవచ్చును, 
వీనిలో వ్యవహార బొహాంళ్యము, వ్యవహారమున పని చేయుచుండువారీ = 
లోగల పరస్సర సంబంధములు, వ్యవహార మును నడపుటకు కోనలసీన : 

స్వాఠం తృ శ్ర్రయులు ననునీమాండును ముఖ్య ములు. శొందలు కై తులు | 

శెండు యూలడెకర మాలగ్గూమిని సాగు చేయుచుందురు మటేకొందటు ల 



అర్థశాస్త్రము 
వందలకొల6ది యెకరములన్కు కొందబజు వేలకొల/(దియెకరములను సాగు 

చేయుచుందురు. కావున కొందలునై తుల వ్యవహారము స్వల్పముగను, 
మజఉకొందజణయుక్క_వ్యవ హారము చాహుళ్యముగను ఉన్నది. వ్యవ 

హారము చాహుళ్య ముగ నుండునపు డొకయజమానివళశమం దుండు 

మూలధనము, (ప్కకృతిసంపద్య్క పనివాం,డ దసంఖ్యయు, అత( డుత్చ్తి 

చయుపదార్ల ముల సముదాయమును అధికముగ నుండును. మామూలు 
నేంతగాండ (ద్రుకును, మిల్లులం బెట్టి బటల చేయించుయజమానులకును ఇట్టి 

భేదము ఖ్ ; వ్యవహార బాహుళ్యయు సాహాయ్యకారియా కాదా 2 

ఎట్టి యది శ్చ త్తి తికి చాహుళ్య మూవళ్యకము- 'బాహుళ్య మధికము 

bn కొన్ని పదార్గములవినయమున నుత్సత్తి చేయుట కగు 

సరాసరిఖర్చు తగ్గి పదార్థము చౌక యగును; కొన్నిటియం 
_ దట్టుండదు. ఒక శేష కల పంతం ఒకహాద్దు దాంటువజు 

సను చాహుళ్య వుధికముగుట చోకతనమునకు యాకు వగుట యూ 

అది దా(టినత ర్వాత చాహుళ్యము. వూలమున చాకతనము లేకుండు 

టయు సంభవించుచున్న'ది. సామాన్యముగ మన దేశమందలి వ్యవహార 

ములు అల్బములుగ నున్నవి పాళ్చా త్ర ఫ్ర చేశములలోని వ్యవహారములా 

ఛాహుళర్షములుగ నున్నవి. (౭) ఉత తికాండమందలి సిదాంతము 

లలో స్య లె 4 కో భాహుళ్యయునకు సంబంధిం చినవి, 

వ్యవహార ము చాహుళ్యము కానుకాను ఊర్చత్తి యశ పదార్థము 

చొకగ నుండినయెడంళ్య నట్టివ్యవహారము. లధికనృద్ధిన్యాయ ము కన 

రీంచి యుండుననియు (Law of increasing returns y, చాహు 

ళ్యము అధికము కానుకాను ఉర్ప త్తియగ పదార్లము గాయక మగు 

చుండినయెడల నట్టివ్యవహారములు ర్నీణవృద్ధి న్యాయము (Law of 
Diminishing Returns ఏ) ననుసరించి యుండు. ననియు, బాహు 

ళ్యము కానుకాను ఉత్పత్తి న్లీయసుపచా? ఈ చౌకయుంగాక గాయక. 

మునుగాక యథా ప్ర,కారముగ నుందునెడల నట్టి వ్యవ హారము సము 

వృద్ది న్యాయము (Law of Constant returns ) ననుసరించి 

Eonar ననియు చెప్పుచుందురు, ఈన్యాయములకును అనుభవ కాండ 

మందలి SE gs కొంత సాదృశ్యము కలదు, 

(౮) పృతివ్యవహారమందును నాలుగైై దురక ముల పనులు చేయవలసి 

యున్నవి. వ్యవహార మునం దుత్చ్తి త్రియస పదార్థమును ఎంత అధిక 

ముగ సుత్పత్తిచేయవలసినదియు, దాని “నెచట "నెట్టి కృయమునకు 

ని క్కయింపవలసినది ము, అందులకు కావలసీన పా. ీరితిగ 

_సమకూర్చవలసీనదియు తీర్థానిచుట మొదటి పనీ, ఈ. తీ రానములం 

బట్టియే వ్యవహార ముమూలమున వచ్చు లాభ్నష్ట్రములు. నిర్షయ మగును, 

లాభనస్య ములను భరించుపూ-ీ యెవరిదియో pe? వ్యవహార మునకు 

యజమాని యని చెప్పంబడుచున్నారు. యజమాని ఒకండుగ నుండ 

వచ్చును లేదా ఇద్దజుముస్తరు భాగస్వాములు కలసి లాభ నస్ట ములకు 

... వూవీపడవచ్చును; లేక వందలకొలంది మనుష్యు లందుకై కలయ 
వచ్చును. ప్రస్తుతకాలమున కంెనీవ్యవహారములలో. ()0ఓ 

stock Companies ) అనేకము లిట్టివి, లాభ్నజ్ఞ్యములను భరించు 

ఈక 

వూచీ వహించుటయేకాక్క వ్యవహారమందలి వివరముల నన్నిటిని 

చక్క_6గ నడప్రువారు కొంద బుండవలెను. అట్టివారికి నియంత లని 

పేరు (Directors). వారి3యు త్తరవుల ననుసరించి నెలజీతములను 

పుచ్చుకొని పని చయువా ర నేక లుందురు. విచారణ దారు గుమా 

సౌలు కాలివాండ్రు ఇందులో. చేరినవారు. వీరుగాక్క వ్యవహార 

మునకు గావలసీన 'పేక్ళకిస సంపదలను సన్నాహము చె చేయు భూస్వా 

నులు కొందటున్కు మూలధనమును బుణముగ నిచ్చువారు కొొందటును 

ఉందురు. ఒకవ్యవహారము జయ, పృదముగ జరగవలయు ననిన (౧) 

లాభనప్హ ముల ననుభవింప సిద్ధపడి యుండుట, (౨) వివరముల చేర్చ 

అుచుట్క (3) వాని ననుసరించి నిర్ణీత ములగు పనులను చేయుట, 

(ఈ) కావలసిన భూమి మొదలగు ప్రృకృతిసంపదలను సరఫరా 

చేయాట్క (౫) బుణము లిచ్చుట _ అను వివిధములిస పనులను 

చేయవలసియున్న ది. ఈపనుల నన్నింటిని ఒకడే చేయుచుండ 

వచ్చును లేక కొన్నిపనులను ఒక(డున్కు మటికొన్నింటిని మటియొక (6 

డును చేయుచుండవచ్చును అట్లు గాక జఒక్కొాకవిధమగు పనిని 

జక్కొా_కండు చేయుచుండవచ్చును. సొంతభూమిని సొంతేముగ (కూలి 

వాండృను "పెట్టుకొ నక సొంతపరికర ములతో ( ఒకరి యొద్ద జబుుణము 

తీయక, తాను కూడంబెట్రినమూలధనముతో ) సాగు చేయుశైతు 
లనేకు లున్నారు 5 ఇతరులభూమిని సొంతముగ సొంత పరికర ములతో 
సాగుచేయునె తులు మజణీకొంద టున్నారు; భూమియు పర్మిక్కీను 

మును సొంతేములుగ నుండి, మూలధనమునుమా, తృము సాహుకార్గ్య 

యొద్ద బుణము తీసి సాగు చేయునై తులు కొంద అంన్నారు, 

hota చేదియు లేక ఇతరులభూమిని కహూలివాం (దసాయము 

చేతను ఇతరులయొద్ద బూణయుగ తీసికొనిన మాలధనము చేతను 
సాగుచేయువా రెందతో కలరు. ఇళ్లే వ్యవసాయము కాక తక్కిన 
పరి,శ శ్రీనుములందు రకరకములగు సంయోగవిధానము లున్నవి. గొప్ప 

గొప్ప మిల్లులను బెట్టి జీలకొలంది పనివాం డ్ చే పని చేయించు యజ 

మాను లున్నారు. క కక్ RIOR నియంతలకును వేతనము 

లను పుచ్చుకొని పనిచేయువారికిని భూసాషములకున్యు మూలధనము 

నిచ్చువారికిని ఎట్టిపరస్పరసంబంధ ముండినయెడల ఉత్నం_త్తియగుభనము 

అధికఠే మముగ నుండును* ఈ కాలమున విసారమగు మూలధన ముండిన( 

గాని ఏపర్శిశ్కమను స్థాపించుటకును వీలు కలుగుట లేదు, ధనోత్పత్త్తిఃి 

ఫురుముకారమ కావలసియున్నను. మూలధనము లేని ఫురుషుకారము 

వ్యర్థ ముగచున్నది. మూలధన మున్నవాండు ఎట్రివ్యవహారము నై చెనను 

చేయధలిగియున్నా(డు. అట్టినాళీ వ్యవహార ముల కంతకును యజ 

మానులుగ నుండి కూలివాం డ చేత ఇష్టమువచ్చినపనిని ఇష్టము వచ్చి 

నట్లు చేయింపలలీగియు న్నారు, _ అందుచేతను ప్కస్తుత కాలమునకు 

ర. మూలధన ఫుయునము * (86 01 Capitalism ) అను పేరు సార్ధక 

మగుచున్నది. వ్యవహారములో చరి యుండువారికి 6 గల పరస్పర 

_ సంబంధము తృ పికరముగ లేక పోవుటచేత ణే Sper గ్ర వ్ర దేశేములం 

దప్పుడప్పుడు కూలివాం డ్రు సమ్యెకట్టి పనిచేయుట మానుటయ్ము యజ 



రల 

మానులు పనివాంద, నంప?అను 'ఒకాకష్వుడు "పనినుండి “తోలశంచు | 

ట్రయు సంభవించుచున్నది. జమికొడారులకును కైతులకును' అభి 

ప్రాయ భేదము లీకారణముచేత నే కలుగుచున్నవి. సొంత దాశే'భూమిని 

సాగుచేయుట మంచి దనియా సాగుచేయువాండే భూస్వ్వామిగ నుండ 

పలెననియు కొందణు వొడించుట కిదియే కారణము, (౯) వృ త్తిస్వా 

ఈథనము ప్ర పృస్తుత కాలమునకు లకుణ మని ఇచెవజులో సూచింప6 

బడెను. కాని అర్జీ క ముగ మురదంజవేయు చున్న అమెరికా జర నీ, 

ఇంగ్ల ంధుడజేశీములంగు వృ తృీస్వాతం లె, త న్ధ్రయును నిరోధించుటకె అనే 

కములగు “నేర్చాటులు కావింప(బకుచున్నవి, ఏనిలాగో వ ప+,భు 

త్వమువారి శాసనసమ్మతీ ములు; కొన్ని పృభుత్వమునారితో సంబంధము 

బేనివి. సద నపచార్థము నొకడాని నుత్ప్తి చెయయువారిణో నేకులు 

జక విధముగ తనన అటి కట్టుగట్టి ' యనుండువా కివరైన నావ ర్తి త్తి ల 

న్ర,జీశింపందలంచినపుడు వారికి అడ్డు తగిలి, వారిని 

జేయుట సాధారణ ముగుచున్నది, RRR అనేకపదార్థ 

ములయుక్స ర్తి స బహుముఖము గాక * ఏకముఖ” ముసచున్నది. 

ఓ బహుముఖము ” అనంగా ఒకప ధార్థ్యమును అ "సేకు లుత్స త్రి లి చేయుట, 

క సీకముటఖిము " ( Monopoly ), penn దానిని ఒకే న 

షీశయుట. అనేకులు ఉళ్చ్తి చేయునపుడు వారిలో వారు పోటీపడు 

టయ్సు వారికిగల నై పుణ్యము చూపి పడారము చౌకగ దొరకు 

నట్లు -గావించుటయా సహజము. * వీకముఖము ” గ నుత్స త్తి యగు 

నపుడు వృశ్తినికోధము కలుగటుయేకాక "పదార్థము గాయకముగ 

నుండుటయు కలను. అయినను కొన్నిప దార్భములను “ ఏకముఖును ) గ 

నుత్ప రి చేయుట యే లాభకరముగ PI ఎట్టిప పదార్థములవిసుయ 

మున సట్రీలాభము కలుగునో పరిశీలింపవలియున్న డి. మన దేశమున 

ణా ప్ప నల్ల మందు కల్లు సారాయి 'ముదలగసన వి సృభుత్సమువాశే 

యుత్స_ి శావించుటమయో, తేక వనారిశాసన ములకు బద్గు లై లెనవా* 

రుత్ప్తి గావించుటమో  జరగుచ Ca “ ఏకముఖోత్ప త్తి? లాభ 

(సృభుక్వమువారే చేసిన బాగుగ 

నుండునా? లేక న్య కులకు వదలిపెట్టుట ముంచిదా? అనువిన యము 

ఆలో-చింసవలనియున న్నది, (౧౦) పృ ప, స్సుతకాలమందు అక్టోత్స. త్తి తికి 

మళలియొకలకు ణము కలదు, MO వొ రుత్ప త్తి త చేయువస్తువులను 

స్వానుభవమునకు( పరులకు విక యిరచు' 'నుచ్చేశముతో 

నుక్ప త్తి చేయుచు న్నారు. ఇది కొ త్తలకు. టక్ కాదుగాని పూర్వము 

కంటి నిష్ప డిది యెక్కువ వ్యాపిం చియాన్న ది, చేరుసె సెనగ, 

జనుము, నీలీ, పతిః మిరపకాయలు) నువ్వులు. ' లోనగువానిని 

పండిందులైతు లీట్రి వారు; తక్కిన, ధాన్యమును పండీంచు రెతు 

లలో నేరులు పండినదాని నంతయు GE nes చెట్టుకొనక, 

కర మని స్పస్థ మె 'మెనయెడల అట్టిపని 

గాక 

కింత భాగమునె నను విక, కో యిరచుచుందురు, వ్యావసాయిక వృత్తులు 

గాక పాటక వువృత్తుల pA PON నవలంబించిన సాలె 

వాండణ్ఫ్సు వడిం ంగులు లోనగువారు వారు తయారు గావించిన 

పదార్థముల నన్నింటిని విక్కయింపవలసి యున్నది. కావున 

శ ఇ న. 
wu 4 న్ . + స 

ళ్ లో 

 సామానుల సుగుణములను లోక మునకు 

స్తము 

i శ్ యవి. క యములకు కావలసిన సదుపాయము వ. పూర్వము 

పె మ శావాన్యమును. గాంచియున్న వి, మన రైతులలో 

' నసేకులు' 'వ్యవసాయము చేేనుటయం జెక్కు_వశేర్చును చూపించువా 

రె నను తౌ ముత త్తి గావిం చుసరకులను వికృయించు విషయమున, 

చెనుకంబడియు'న్నారు. తౌము తయారుచేసిన సామానులను బిరీవిగ 

పృకటనలకు 

ఖర్చు పే పెట్టవలసి యున్నది. 

ప్రకటించుట ముఖ్యమగు 

ఉక్ప శి తి చయువారీకంళు' 

విక్కయించుటకై కోట్లుకొలంది ద ద్రవ్యము నీ కాలమున 

( Advertisements ) కు అనేకులు 

కళలో నొకటి నీకాలమునర దున ది. 

 వాషషొారముచేయు వ ర్రకులసంఖ్య hares నిదియీ కార 

. అము. రోడ్డు కాలువలు, 

ములు, తపాలాతంతియేర్చాటులు - లి యన్నియు న త్యావశ్యకము 

ప్రవేశింపకు - “డం 

ఇనుపచారులు, సి మర్గు, ఆకాశయాన' 

లనుచున్ఫ వి. (౧౧) మనకు కావలసిన Wats లన్నియు మన 

శోశముం దుత్వే శ్రి dd యగుట లేదు; మన ముత బిచెయు వచారము లని | Jo థి A 
_టికిని మన బేశమున 

దుత్సత్తి యగు వస్తువులను కొనవలసీన అవసరమును నున వస్తువులను 

వి బేభములందు అమృవలసిన అవ సరమును కంయచున్న ని: 

గిరాకి యుండుట లేదు. కావున, విదేశములం 

ఇట్ట కోయ 

బి కయణు 'లెప్పును 'లాభకరములో, నవ్ష వ రాయక మలో ad ఎప్పు డు 

నిర్ణయింపవలెను. మనము విజేశవస స్తువులను కొనుట మానినయెడల, 

విదేశముల వారు మనవస్తువులను కొనుట మా-నెదరీ. (౧౨) మనదేశ 
మం దప్పు డుత్పత్తి. యగు భన సముదాయము బొల తక్రు_వగ 

నున్నది. చారి ద ద్ర న బౌథ “పా చ్చగుచున్నది, జనసంఖ్య యందును. 

పాటుపడువారిస సంఖ్య యందును, పాటుపడువారి శక్తి సామర్థ్యము 

లందును వూలగనమును వృద్ధి చేసికొనుటకు. కావలసిన" యవకొశేము 

లందును, ప్రా-భీనకాలపు పరీకర ములను మాని లాభేకరములగస యంత్ర, 

ముల నుప యోగించుటయందును, సాధన, త్రయ సంయోగ విధానము 

లందును మనము చేసికొనవలసీన "మోడ్పు లచేకము లున్నవి, వీనిలో 

చెట్టిని న్య కల ( Indivi duals ) యుకాయు క్త పరిజ్ఞానమువలన 

జరగలలవో s ఎట్టివి జరగుటకు ప్రభుక్వమువారి ? సాహాయ్యాము ఆవ 

ed నిర్ణయింపవలెను. మనకం మే 'సకక రూ వెనుకంబకి తున్న 

పియా జేశము గడచిన పద్లోస ంవత్ఫ్ర ములలో "నెంతేయో ముందునకు 

తను ప్రుభుత్వమువారి సాహాయ్య మే కారణము (పె చని 

"పీరొ,_నిన' "సల్రైండు వివయములను గుణించి వివరములు తెలిసీ 

న ఉత్వ త్తి), 6 జనసంఖ్య * “ మూలధ్గనము *, 

(పకృతి సంపద ట్ విదేశవ్యాపారము ? లోనగు విషయములను 

పెంచిన. ప్ర, ల్యేకవ్యాసములను eg) 1 

ర్త మూల్యనిర్హ యకాండము టం - 

మూల్యనిర్షయకాం డమునం దలి విషయము లీ క్ ఈ౩దెవిధముగ 

నుండును | (౧) ఈకాలమున సరా కలలో సచేకామలు స్వాను 

భవమునకుంగాక వినిమయమున కై యుక్స శి త్రి సలం లభనునున 

వని తెలిసీయున్నడి. పృతిమనుష్యుండును తనకు కావలసీనవస్తువుల 



అ కా 

నన్నిటిని శౌనే "యంత ఎత్తి చేసికొనుట లేదు, ఏపడార్ల ముత్ఫే త్తి 

చేయుటయందు తేన (కాకప్క_నగ నేర్పును అభిరుచియును, వసకులును 

కలవో" అంతా తు నూత్చు త్తి తి చేసి దాని నితరుల కిచ్చి వారియొద్ద 

నుండి తనయనుభవము న త్రం . కావలసినవ స్వవులను సంపొదెంచుకు చ్రుస్తుతీ 

కాలపులకుణ మని నమమ Tr "'చెస్పయడియాన్న ది, క తా నిచ్చు దార్థ 

మునకు బదులుగ నితత వసు స్వవులు నంత బాహుళ్యముగ లభించును” 

అనునది. థుతిమను మవ్వ్వానికిని "చాల ముఖ్య మైనవిపషయము. ఈ 

ఛాహుళ్య. మధిక మె నదెమెకల అతనిసితి బాసనగ నుండును ; లేనియెడల 

నది చాల విచారకరవముుంగ నుండును. వినిమయము గావించినఫుడు ఒక 

పదారమునకు . లభించు మజీయొకసడార్థముయొక్క 

చాహుళ్య మె మొడు కాటా జక “చేరు. చెియ్యామునకు. బదులు 

రెండుసేర్గ డప్పు దొర క నయెడల Canes lc కెందుగే సర్గ 

ఉప్పు అని.  చెప్పుయుంధుము... (3) ఒక నేరు బియ్యము యొక్క 

నమూల్య ము రెంశుసేర్ష _ఈప్పుగన్సు. ఒక నేరునెయ్యియొక్క. -మూల్యము 

ఇరువదెనేర్స ఉప్పుగను 3  ఒకనేరు నూనెయొక్క_యూల్యము. పదిసేర్ల 

ఉప్పుగను ఉండును. అట్టిసందర్భములో బియ్యము యొక్క_ మాల్యము 

తక్కవ యనియిుం, నరా నెయొక శ్ర వూల్యము అంతకం కు -ఇక్క్ము_వ 

యనియా, నెయ్యిరనెంక._మూ ల్యము మజణింత యెక్కు_న యనియు 

చెప్పుచుందుము. కొన్నా వస్తువులమూాల్యము - ఎక్కువగ. నుంఢుటకును, 

కొ న్ని టియొక్క మూ లృల్హ ము తకష్కవగ నుండుటకును గలకార ణములను 

విమర్శిం చుటరే మూ లృల్హ నిర్ణయ కాండమం దర్గా (ప్ర కారులు. చేయు 

పని, (3) వినిమంమా ముయొక యూుచ్రేశము మనదగ్గజు..న్గాండుపడా 

రము నిచ్చి మనకు. కా వలసీన tas: నా ము యెనను 

న సా Bere తన పభాన్రైంతర మలకుంకాక చెలామణి 

దృవ్యము( Money నక మనము. వినిమయము చేయుచున్నాము. 

ధాన్యమును పండించు మై తునకు కావలసినది ఉప్పు -మికెపకాయల్లు, 

చింతే ండం। "నెయ్యి 9 

ముగ వీనిలో బేనినికకాడ ధాన్యము నిచ్చి సంపాొదిం చుట్లు లేదు, తేన 

దగ్గణ నుండుధాన్యమునూ భూపాయలలో నికి మార్చుకొని,  అతాపఫా 

యలతో కనక _ కావలసిన వస్తువులను కొనుట _సర్వసాధారణము. 

వినిమయముయొక్క_. అదను దేశము సుకరముగ నెఖివేఖుటడై కై మనుష్యుడు 

కను(గొనినసాగన ము -ఈచెలావముణి ద దృవ్య మగరూపాయ. 

యొక్క మూల్య మనలా దానిశీ బదులుగ లభించురూపాయ లనియే 

మనము మామూలుగ ైక్వ్వూచుందుము, బదులంగలభిం చుయాప్పాయ లేకాక, 

తావ le మొ త్రమనకును ° మూల్యము ' 

నమూ నే గొ 9 బట్టలు లో నగునవి ః 9 కాని; సాధారణ 

అట్లు లఫ్ంచు చ్ 

పీరు సారక మున్న దని “పని ఉెప్పణుడియున్న ది, కావ్రన 

నొకవస్తువునకు బదులు? వచ్చురూపాయలమొ త్తే త్రమునకు వేతొకే 

రుండిన బాగుండు నని యొంచ్చి దానికీ అర్థశళా ప్ర కారులు శక్ర, క యము? 

౪» * ఇ 

అని చోనుకర ణము చేసియున్నారు.
 షు | మాల్య మే”; ల్ 

శాని” నలానుణి ద దృజవ్య్య యుమొలమున వ్యక్త క్ర మగుమ్తూల్యము. క్క కయ 

రు తియెటి నుని చెప్పయనంచు నది... మాల్య మునకును శృణమునకును వుణీయెట్ట్డి 

 టకును, అంతటి గొప్ప బస జ 'కీనట్రి 

వస్తువు 

స E ర 
స ము 
— 

విధమగు భేదము శేకపోవుటచేత 6 నూల్యనిర్లయము ? అన్నను 

6 కయనిర్ణయము? అన్నను ఒక్కటి అనియే. మనము (గ్కహింప 

వచ్చును: ఒకవస్తువుయొక్క_ కృయము. అధికముగను, మటయొక 

దానియొక్క శోయము అల్పముగను ఉండుటకుంల కారణ 

ములను పంపా. శ నునయు చేయవలసీనప ని. పడిరాపాయ  లిచ్చిన 

యెడల బస్తా బియ్యము isa ఇ బియ్యము లఫీంపనియెడల 

మన ప్రాణములు నిలువ(జాలవు, కాని వంపలకొ లందిరాపాయల 

నిచ్చిన Pret వృజ్బ మొకటి లభింపదు, ప్రాణము నిలుచుట కావ 

శ్వక మె మెన బియ్యము యొక్క. కోయ = 'తక్కు_వగ నుండు 

వ జ్కాముయుక్క_ 

(కయి మెంతో అధికముగ నుండుటకును wn మేపి * (౪) 

వతి వినిమయమునకును శండుపకుములవా రుండవలెను. ఒకపకుము 

be RR కొనువారు (3 శృతీలు)$ రెండవ పక్షయులోని వారు అము 

వారు (వి (శ్రేశలు ). కొనునారు ఆమువారును కలసీ జేర మాడిన 

తర్వాత నిరుపక్షుములవారును అంగీకరించిన మొ త్తే 6 యము", 

కొ నువ? డంతటి (కృయము నియ్య సిదపడుటకో Eee AP 

అమృువా( 'డంకటి ర్రోయమును తీసికొన సిద్దహ పడుటళు కారణములను 

heads, బస్తా బియ్యమునకు పదిరూపాయలకం కు నెక్కు_వ 

యిచ్చుటకు కొనునా6 'జేందుల కంగీకరించుటు లేదు? వజ మనంగ చే 

నాలుగ దువం దలరూపాయలనుగూడ నిచ్చుట కత. జీల అంగీకరించు 

చున్నాయు గ అనుభవకాండమున ఈ, ప ప్రశ్నకు, సమాధాన మిదివటశే 

చెప్పబడియున్నది. క్షీణోపయోగ న్యాయము. ప్రకారము. వస్తువు 

యొక్క మితత్వమునుబట్ట దాని తుదియుపయోగము నిర్లయింప యుడు 

ననియు, తుదియుపయోగమునుబట్టి ' దాని క యము నిర్ణయ మశచున్న 

| దనియు స్పష్ట మగచున్నది. లియ్యశ్యీభస్తాలు stares నుండుట 

వలన దానియొక్క తుచియుపయోగము. చాల తకు_వ ; న అందుచే 

దాని కృయముకూడ ఇవొల తక్కు. వగ నున్నది. వృజ్ఞమలసంఖ్య = 

వృజిములమొ త్రేయు --- మికికలి మీతేతేరముగ నుండుటచేత వాని 

“దియుపయోగమ ? మిక్కిలి అధికముగ నున్నది 3 అందుచే 

దానిక క్ర యముకఖూాడ “హెచ్చుగ నుండుట సంభవించు చున్నది. బియ్య 

మరక్క క, క యము పదిరూపాయలనుండి యెనిమిదియా పోయ లైన 

యెడల క కారణము బియ్యము యొక్క  తుదియు పయోగము * 

తగ్గుట యే. ఇట్లు తగ్గుటకు ముఖ్య ములగు కారణములు కెండు కలవు, 

అమకమునకు సీ సిద్ధము. నుండు: బియ్యము "హెచ్చు. కావచ్చును] లేక 

వియ్యమందు. శే శీ తలకుం గల యిష్టము తగ్దవచ్చును. గన 

బదులుగ నోదుషులనో, "శాసలనో, జొన్నలనో. వాడుటుకో ' 

ప్రారంభించినయెడల బస్తాలసంఖ్య అధికము కాకున్నను డన్తుపస్తాల 

యొక్క తుదియుపయోగ ము. తేస్తను బియ్యము యొక. ర్రోయము 

Ad పదిరూపాయలనుండి పండే రిడురూపొయ లెనన పుడు బస్రాలసరంఖ్య 

కగ్గటయోః. డే తలకు వియ్యమరదర్లగల ఇష్టము ' హెచ్చుటయో 1 కార 

హెచ్చుటకును తస్తటకును గల కారణములను పరిశీ 



Xe ఆర గ్రా 

లీంపక్క ఏదియో యొక సమయమున ఫలాని క కయ ముండుటకు కార 

ణమును మనము విమర్శించినయెడల, త సన అమ్మకమునకు సిద్ధ 
ముగ నుండు బస్తాలసంఖ్యయేేం ఆకారణ మని నునము చెప్పవచ్చును. 

శైలీ లీద్చుక్రయము వస్తువుయొక్క_ బాహుళ్యము (డాని తుది 

యుపయోగము ) ననుసరించి యుండు ననుట స్పస్థము, 

అ మక మున కుండు బస్తాలు గతే లిచ్చుభర 

౧/3౦౦౦ లూ రు ౧౫ లు 

౧౭,౦౦౦ లు రు ౧రలు 

౨౦,౦౦౦ లు రు రక లు 

౨౩,౦0౦౦ లు రు ౧౨ లు 

౨౬౦౦౦ లు రు ౧౧లు 

303,000 లు రు ౧౦లు, 

( ౫ ) ఆమక మునకు సిద్ధముగ నుండు బస్తాలను బట్టి శ్ యము 

నిర్ణయ ఉను? " ఒకొక సమయమున అనుకము 
£ నకు ఎన్నియో. కాన్ని బస్తాలే యుండుటకు కారణ మేమి? అంక 

కం “"హచ్చుగలాని తక్కు_వగయగాని లేకండుట యేల%* విశే రక్రౌతీల 

యిష్టైనిష్టములంబట్ట ఇది నిర్ణయింప(బడుచున్నది, మనుమ్యుండు శ్రే శమము 

పడినంగాని బియ్యము మొదలగు నభా నా లుత్స శ్రి కాంజూలవు; కాని 

ఎవండును విశేవుకాలము కష్టప పడుట కిచ్చగింపండు, విశ్రాంతి లేక, 
నిరంతరము పని చేయుటకు. తపతి నునుమ్యండును వీద్ధపడునెడల 

నిప్పటికం కు నెన్నియోళె. ట్లథికముగ మన మనేక పదార్లముల 
నుర్చే్ల్తి త్రిచేయయగలవార మగుదుము, అప్పుడు వాని వాహుళ్యం మధిక'మై 

వాని క యములు తగ్గును. కాని పృతిమను ష్యుండును కొంతకాలము 

మాత్ర, త మి పని చేయ లిగియున్నాండు. అందులోకూడ శ్రామ కోను 

Nar ఫలము లభించునను నమక మున్న ప్పుజే అతడు గసనిచేయ 
సిద్దప పడుచున్నాండు. శ్ర, శమ కనుగుణమగు ఫలము లభించినదియు లేనిది 

యు "తెలిసికొనుటకు 'పచార్థమయొక్క (క్రయ మొక్క_టియే మన 
క్రీకాలమున ఆధారము, ఎక్కువగ re. నుత్సత్తి చేసి నయెడల 

దానిఖరీదు త్వ నని * గరాకి” సీ సిద్ధాంత మునుబట్టి తెలియుచున్నది 

కావున పదార్థముల నుత్ప త్తి చేయువారు కృయము తస్థనేమో యని 
భయపడి వాని నత్యధికముగ రయారుబేయ? సాహసీంప * ఏమాత తపు 
బాహుళ్యముగ తయారుచే సినయెడల వానికి వచ్చు కోయము కు 
శ ము కనుగుణముగ నుండు నని వా గనుకొ నెదరో అంతటి బాహు 

కామ? మ్యాత్క తము వారు దాని నుత్ప శ్రి చేయుదురు. ౧4000 ల 

బస్తాల. బియ్యము నుత్స శ్రి త్తిచేసినపుడు ఒకొ_క బస్తా నుత్స త్రి తి వేయుట 

కగఖర్చులు ర, ౧౧లు ఆయినయెడల జఒక్కాక బస్తా యొక్క. 

కృయము రు, ౧౫ లగుటచే బస్తా ఒకటింటికి రు, రోల లాభము. 

వచ్చును. లాభము వచ్చుచున్న పుడు" శె తులు మజికొంత భూమిని 

= సాగుచేసి ౧౭,౦౦౦ ల బస్తాల నుత్స త్రి తి వేయవచ్చును. కాని అప్పుడు 

— వారీఖర్చులు బస్తా ఒక'టింటికి రు. ౧౨ ల వజకును పెరులోవచ్చును, 

. mug బా అమకమున, సన్నష్పుడు సాన రు, ౧౪ : 

_ గలిగియుందుము., క్ర 

స్ర్రము 
లకు పడిపోవును. అప్పుడుకూడ రైతుల కొకొ్క_క బస్తాకు 

ఒకఠతాపాయ లాభము దొరకు చుండుటచేత వారు 

మటింత శ్రమప పడుట కిష్టము గలవారై ౨౦౦౦౦ల బస్తాల 

బియ్యము "సక్స శి తి చేసి “అమకమునకు pn అప్పుడు బస్తా 

ఖరీదు రు, ౧౩ లకం కు నద్ధిక్షముగ నుండ(జాలదు. ౨౦,౦౦౦ల బస్తాల 

నుత్ప్సత్తి చేయుటలో నొక్కాకబస్తా కగఖర్చులు రు ౧౩౨ లు 
అయినయెడల వారిఖర్సను వారికి లభించు (క్క క యమును సమానము 

నుండును. వా రంతటితో నిలువక, జల. బస్తా లుత్స త్తి చేసిన 
యెడల బసా ఒకటింటికి వారి కగుఖర్చు రు. ౧రలు కావచ్చును; 

కాని అన్ని బన్తాలును అమృక మునకు వచ్చినపుడు (క్క కయము రు. ౧౨ 

లగుటచేత వారిశ, శ మకు కగిసలాభయు లేక కంకర సుత టన 

నష్టము న్వు . 30,000ల బస్తా లుత్సే త్తి తి చేసినపుడు వారికి 

వచ్చునష్ట్రమ మణింత యిధిక క ఇట్టిప రిస్టితులలో వ్యవహార 
మందలి కష్ట్రసుఖముల చెటణీణినశె తులు a ల బస్తాలకం "కు 

నెక్కు_వగ నల్పేత్తి తి చేయంజాలరు, పత ట్ర ఉత్సర్తి 

చేయంబడు మొ_త్త్రములలో (౧౫౦౦౦5 ౧౪,౦౦౦; ౨౦,౦౦౦ 

లోనగునవి ) ఒక్కొక మొ ర్హమసందర్భమున నొకవిభమగు ఖర్చు 

లుండుట  'స్పస్టృ మగుచున్నది. ఖర్చునకు తగిన క్కయము దొరకిన6 

గాని ఉత్పాదకులు తమపనికి. బూనరు గనుక ఏయే క్రయము లున్న 
పుడు ఎం తెంత మొత్తములను వా రుల్చత్తి చేయుదురో మనము చెప్పం 

యమునకున్కు కూత్చత్తియగ 'మొ త్తమునకును (UU 
గలసంబంధమును మ విశేదపటుచుసిదాంతమునకు ఈ బాహుళ్యసిద్దాం 

తము ( (Law of Supply) అని “పేరు, కోయము హెచ్చు 

కానుకాను ఉ త్స ర్తి చేయ (బడుమొ త్రము హొ చ్చగుచువచ్చును, 

ఉఊత్పాదకులను ఫురికొల్చునది కృయమునకును ఖిర్చులకును నుండు 
సంబంధ మే, 

స్ప మగును, 
ఈ. 

6 చాహుళ్యసిద్ధాంతము ? ఈ క్రి ందిపట్టీమాలమున 

బస్తాక్కయనూ లేక బస్తా కగు ఖర్చు 

రః 
ఉత్పత్తి యగు మొత్తము 

౧౧లు. ౧౫4౦౦౦ లు 

రు ౧౨లు ౧౭,౦౦౦ లు 

రు ౧కి లు ౨౦,౦౦౦ లు 

"రు ౧రోలు ౨౩,౦౦౦ లు 

రు ౧౫లు ౨౬3౦౦౦ లూ 

రు. ౧౬లు. — ‘ 30, ౦౦౦ లు 

_ఈపట్టీని, గిరాకి సిద్ధాంతమును. నూచించుప టీతో సరిపోల్చి 
చూచినయెడల ౨౦,౦౦౦ ల బస్తాలకం చె నధికముగ నుక్చ శ్త త్రి చేయుట 

లాభకారి కొ డనుట స్పష్ట మగును. ఈ శెండుసిదాంతములను సమన్య 

యిం చుటుమూ లమున "క క్ట క్రయసిద్దాంతము స్ట (Law of price ) 

ఏీర్పడుచున్న ది. ఎంతటి'బాహుళ్యమునట (సరఫరా లేక Supply 
శ్రేత - లీయ్యందలంచుక్రయము వి క్రేతల కగుఖర్చుతో సమానముగ 
మందుకో అకట eka పార్థ మర్చి త్తి యుండును, ల 



అర్థశాస్త్ర ను 

ఉత్పత్తి చేయందగిన మొత్తము లేకము లున్నన్కు ఒక్క మొత్తము 

( బాహుళ్య ము, సరఫరా, Supply ) విషయముననే గిరాకి క్కయ 

మును( ౨6మ2ఏ6ే price); ఉత్పత్తి చేయుట కగు కో 
( Expenses per unity సమానముగా నుండును, పదార్థము 

యొక్క_ (క్క క యమును . - నిర్ణయించుసందర్భము రివియ్, (౫) బాహు 

శమయ. సితత్వమును నిర్హయించ్లునదె _ 6 ఖర్చులు ” మా లీ, మే 

కాదు, శ శ్రమకు. దగిన క్రోయము వచ్చునపుకుకూడ స 

నిష్తురతు నుతి వ కిష్టుప సరు, ఉత్వాదకు లందజిలో 

పోటీ యున్న ప్వుజే ఇట్రిది. సంభవించును. పోటీ లేక వారందటును 

కట్టుగట్టి యున్న పుకును ఉత్పత్తి యేకముఖముగ నుండునపుడును 

త్స ర్పులకు. మించిన క్కయమును సంపాదింప(గోరి, దానికీ తేగినట్టుగ 

అమ్మక యన Wels ప దార్భబాహుళ్యమును ఉఊత్సాదకులు నూర్చు 

క, (౬) భర్య ల నాం కులకమోక్కు సర రసమును కారణము 

(పృకృతిలోప మే). వాని _నుత్చ త్తి చేయుటకు ర శ్ర మము? అవసర 

ముండదు. భూమి మొదలగు చృకృఠిసంపద లట. వీనిరొక 

చాహుళ్య్యము తీక్కు_వగ నుండును. ఎక్కువ మ పడినను. వానిని 

ఎక్కు..వగ నుక్ప త్తి చెయూటకు వీలు లేదు. కావున వానివిహయముస 

గి రాకినిబట్టైమా క్ర, త మే (క్రయము నిక ర యమళగుచున్నది. వాని నధీనమం 

దుంచుకొను వారు ద శృమపడ S డ నక్కాజ లేక నిస్తారలాభము సంపొదిరివ] 

చుందురు. | 
వషకకాంసు we పృదంచచ కృమును. తి తృప్పుశక్త య్ ఈ 

(కృయము )... వస్తువుయొక్క Pas Vata 

కాం. 'వస్తువుయొక్క. అవళ్యక ళా నవళ్యేకోలేలను, అవసరా 

నవసరములను కొలదునదిగూడ 'నిదెయీ. కట్టుకొనుటకు నూలుబట్రలు 

"లేక నా రేకు త. పట్టుబట్టలను ధనికుల 

బట్టలు జస Pe * రెక్కువక్క కయము నిచ్చుకొన లేకపోవుటయు, 

పట్టుబట్టలు కొ నందలంగిన వారు ఎక్కవ క్ర, యము నిచ్చుటకు సిద్ధ 

పడియాండుటయా దీనికి: కారణము, జేశేములోని కూలిపాండ్రును 

యాలధనమును 

మధికముగ. n= వానిని ఉత్ప త్తి గావించుటయందు Ran 

బకుచున్నవి. దేశమునకు ఏపదార్భములు ' ఎంతేమట్టుకు అవసరములు 

అఆనువివయ మును త్రీరానించుటులో 3 | యము). “ఒక్కతే మన 

మూ కాల మున పరికీలించుచున్నాము. నమ లేక అనేకులు 
పస్తుండి 

నను ధాన్యము నివయమున వారికిలల అవసర ముకం 'మోటారుకార్ల 

బిషమయమున_ మలిక్రొందటికుగగల అవసరము. ఎక్కువ యని తలచు 

చున్నాము: కావున సాధన శ్ర, త్రయము జేనియుత్స త్రి dE వినియోగించ 

వలయునో నిర్ణ యించునది.* క యము: అనుదానిని 'చునము మజవళం 

గూడదు, ఉత్ప శీ త్రి రొనప దార్గమును వారువా. రీచ్చు* క్ర కాయము ? ec 

బట్టి మన wr చేశములోని ' దృజలకు పంచి పెట్టుచున్నాను. 

పదిమంది యొక్షవస్తువును సాన్ ఎవ నెక్కవ. క్ర 

Ay 

పృకృతిసంపదలును సప పదార్భములయొక్క. క్ర Fas 

యను. 

ఆఈ౫౭ 

నిత్తురో వాది కావస్తువు లభించు చున్నది, వారీ యవసరము ఎకుపు_వ 

యని మవము శనావించుచున్నాము, దరి ద్రుుడుగ నుండువా(డు బసాకు 

నాలుగురూపొయాలకం కె నెక్కువగ నిష్య లేం గనుక బియ్యము 

విషయమున వానికి6/గల అవసరము బస్తాకు పదిరూపాయల నియ్య గల 

ధనికుని యవాసభ మునకంటె తక్క్టువ యని మనము పరిగణించు 

చున్నాము. ఎక్టికి కృయమును నియ్యక బలాత్క-రించి వస్తువులను తీసి 

కొ నిపోవుపద్ధతిక క్ట శయ. మిచ్చి తీ సికొనివోవుట మంచి మార్త మే 

కాని, క్రయ మును బట్ట యే అవసరానపసర ములను క్రీరానించుట 

యు క్షమా యని అనేకులు సంశయించుచు న్నారు. ఆశలీ 'యెవరికధి 

కమో వారి -కకర్కు_వయన్నము పె పెట్టవలయాను గాని అజీర్ణ రోగ మునే 

చాధపడుచుండువాండు ఎక్కు_వక్క [యము నియ్యంగలవా( "డను నిప 

ముచే అన్నము నంతయు వాని ిచ్చివేయాట న్యాయ్యము కాదని వీరి 

వాదము. ఏవ నువు నుత్చే_ల్తి తెచెసినయెడల లాభ మధిక ముగ వచ్చునో 

దానినే ఈకాల మున నుత్స త్రి అ (81 అనంగా జీని, క కోయము 

హాచ్చుగను, ఈరత్పే ర్తి తిచేయుట. కగు ఖర్చులు కప్క_వగను నుం 

డునో దానినే యముత్న త్తి తిచేయుట' మామూలు, శరీరమునకు. బలమును 

ఆగోగ్య మును సౌందర్యమును. ని మ్య౭గలప నార్భముల నుర్చత్తి చెయ 

వలెనా, లేక. ఆ-త్పాదకులకు లాభము నిచ్చుపదార్థముల నుత్పి 

'వెయవలెనా అనిను లాభము నిచ్చుపదార్థముల నే యుత్స శ్ర తి చేయవలె 

నని పృస్తుత కాలపు ఆచారమును బట్టి _ తెలియుచున్నది. (కృయమును 

బట్టి పదార్థముల విలువను త్రీర్తానించు పద్దతి యధర్శ మని ఈెంచి 

రషియాద్తేశేము వారు ప్రస్తుతపు ఆర్టీ ఆర్థికపరి స్థితుల నన్నిటిని మార్చి జేయు 

చున్నారు. శున్తుత కాలపు నాగరకత స్యాయానుసారము కా దని 

వాధించువారిల్లోో నేకులు * ర్రోయము ? వమాలమున పదార్థోత్ప_్తి తిని, 

పదార్థవిభభినమును నిర్ణయము "చేయుట -అసంగత మని చెప్పుచుందురు 

వరముల * ఆక్రిస క్రయ స తలి, స 

యుప యయో-గార్జిము ఉత్పేల్తి తిచేయువా శెందతో యున్నారు."
 తేలు (వి = గిరాకి ము సీక్ర ముఖో AR: సము 

దాయవాదము * మొదలగు వ్యా నో చదువునది), 

ఈ, Ae ae 

Po చేలాటంయటు నుత్స త్తి తియగు నర సముదాయమును దేళము 

లోేనివా రందఆవం "నిట్టిపద్ధకుల ననుసరించి 'సంచుకొనుచున్నా. రను 

ప్రమయము 6 అర్హ విభజనకాండ ము”న విమర్శీంపంబడుచున్న ది. (౧ 

అర్థము నుక్స్ డే త  చేయుటయందు తోడ్చడువారు ' రెండుతరగతులుగ 

మన్నారు. ఒకతరగతిలోనివారు కాయకష్టము చేసి తోజ్చడు 

చున్నారు వ్ ఇం డవతరగతిలోనివారు న ప! దుండు ఆ హ్ 

ప్రుకృతిసంపదలం, మూలధనము మూలమున తొడ్చడుచున్నాారు. 

కావున ఉత్ప కో శ యగు అర్థ మంతయు మొ త్తముమోంద రెండుభా ౫మఘు 

లగుచున్న దని “చెప వచ్చును, కాయకస్ట్యము చేయువారికి 'జెళ్లు 

భాగము మొడతెకిది.5 6 ఆ స్టిహక్కు ? గలవారికి వెళుభాగము ఆండ 

వది:. ఆ స్టీగలచా*౭డు'.. “'కాయకష్ట్రముగూడ చేయు చుండునెడల నతనికి 

శెండుఖ "గములలాో నుండి యు వంతు లభించుచుండంను. నియంతలు జీత 

ములు న పుచ్చుకొని. కని, చేయాఉద్యోసలు, ప ఆ ముది 



ర౮ 

తరగతిలో ' చేరియుందురు, భూస్వాములు, బుణముల నిచ్చసాహు 

కార్లు - కెండవతరగతిలో చేరియయుందురు. (౨) కాయకస్థము లేక 
అ్ధోక్స శ కాంజూలదు ; ఆ స్వ స్ సి హక్కు ను. దుండు 

మూలనధనములు లోనగువానిసాహాయ్యము 'లేక 

ఆకోత్స త్రి త్రి కాదు. ఉత్ప త్రియగ అర్థము ఈ రెంటి యొక్క 6 ఆవసర 

తీ వృతను *నుబట్టి “పంపక “మసచున్నది. కాయికష్ట్ర ముయొక్క 

జ కు ఆ _న్టివాక్కూ_ సా వే య్యముయొక్క అవసరముకం బు నధి 

_ కముగ నున్నప్పుడు ఆయాధిక్ళము ననుసరించి అర్భ్థములో నెక్కువ 

భాగము-. “కష్టము. చేయువారికి చెళ్ళును. అది తకు్మ. వగ నున్న ప్పుడు 

పకృతి సంపదలు 

శాయకన్ట్యము చేయువారికి తక్కు_వభాగమును. ఆ_స్టీహాక్కు_గలవారి | 
కక్కు_వభాగమును వెళ్లును, వెయ్యి పుట్లధాన్యము పండినపుడు. ' ఇరు 

_ వదియవవంకు కాయకస్ట్రము చేయువారికి నెళ్లునాా లేక ఇరువది 

_ యైదవవంతు వెళ్లునా అనువివయమును తీరానించునది పని జెప్పిన 
_ అవసరత్మీవృత లే. ( 3) దేశమందలి జనసంఖ్య ెచ్చుగ. నుండు 

న పుడును, అర్థ త్పి త్రియందు జనులకు తోడ్చడవలసిన ప సృక్ళతిసంప 

దలభాహు శ్యమును మూలధనమును తేక్కు_గ నుండునప్పుడును కాయ 

కష్టముమాలమున వచ్చు ఆదాయము తక్కు_నగన్సు భూస్వాములకు 

లభించు సిస్తులును సాహు కార్గ కు లభించువడ్లీలును అధికముగ నుండును: 
మనదేశ పన్న డిట్టిస్థికియం దున్నది, అట్లుగాక్క జనసంఖ్య తక్కువ 
గను -,ప ప్రకృతి సంపదలు మూలధనము హాచ్చుగ నుండు ఇంగృండు, 

ఆమెరికా మున్నగుదేశములలో కాయకష్ట్రము చేయు వారికి వచ్చు 

ఆదాయము హెచ్చుగ నున్నది, . (ఈ) ఒక కప దార్థమువల్లన మను 

హ్యానికీ. క లుగునుపయోగమును దానిక. అత. డిచ్చు క, క్కయమును బట్టి 

కొలచుటకు వీలగునట్లు, సాధనత్ర, యములో నొక్కా_కచానికిళల 
6 అవసరతీ వ్య వృత ”*ను అవి యాత్పత్తి సత్తి చేయంల. అర్హ బాహు ళ్యమును 

బట్టి. కాలతరెట్టుటప వీలగుచున్న ది, ఏదేని యొకసాధనకు (పురుహ 
wea 3 (వృకృతిసంపదయో, మూలధన మో) వృది కానుకాను దాని 

లోని తుదెమొ త్ర, త్ర ( Marginal unit ) యుత్స శ్రి చేయగల అర్థము 

తగ్గుచుండును, కాంశవాద్దు డా(టినత ర్వాత... కూలీవాం 'డ డ్రసంఖ్య 

చాచ్చననెడల డుర్పత్తి శేయలల ధనము 

త్థచువచ్చును. దీనికి కారణము సులభ్ గా చ్రాన్యాము, నూటుమంది పని 
చేయుచుండునపుడు వేయిమాపాయల విలువకల పరికరములు వారికి 
సాహాయ్యముగ నున్నవి. అని యూహింపు(డు. అప్పుడు ఒక్కా_కనికి 

నొక్కాకళూలిపొల 

పదిరూపాయల. విలువగల పరికరములు సాహాయ్యపడుచుండును, 

హీలివాండ్రు నూటనుండి _నూటయేంబది. యమైనయెడల నొక్కొ 

కనికి-  సాపోయ్యము. చేయుఫరికరయులు సుమారు. . ఆటుయాపాయల 

విలువగలవి. యగును; మూలధనసాహోయ్యము తస్తను. తగ్గినపుడు 

క్రూలీివాం 'డొకాప_కడు. ఉత్పత్తి వేయల్యల, ధనముకూడ తస్టను, 

. అట్టి ట్టి సందర్భములో 'నొకకూలివాండు' కూలిచేయక జెళ్లి పోయిన 

| స శముడల యజమానుని వచ్చు నష్టము తక్రర్కు_గ . నుండును, నూర్చురు 
su హాలివాం, క్రో: ie ని చ ను యజమానుని వచ్చు 

అర్ల శా 
థ్. 

నెల్లి పోయినపుడు కలుగునష్ట్రము - తక్కవ: యగును, - కూలివాండ్ర, 

నము 
నష్ట్రముకం-కె... నూట మేరబదిమంది - కూలీవాం డ్రృలో నొక్కుడు 

OD 
యొక్క అవసర మొకప్పుడు ఎక్కువగను," మటీయోకప్పుడం తక్కు. 

వగను నున్నది యని. చెప్పుటలో గ హాం పవలసిన" - ల? మిదియే, 

ఏదేని యొకసాధనముయొక్క_ చాపసళ్యము వృద్ధి we దానికి 

గల యుత్నాదికక క్తి క్రి ( Productivity ) తస్తచుండు ననున్యాయము 

నకు శ కీఢోత్సాదక న్యాయము ?-- ta of  Ziminishing 

Marginal Productivity అని "చెప్పెదరు, (5) ఉత్స త్రిప ద్దు 

లలో కలుగసమార్చు లొక్కాాకప్పుకు కాయకశస్థ్రముచేయు వారి కను 

కూరీంచునవిగను,. ఒకొక పుకు. ఆ సీ సహక్కు గలవారి కనుకూ 

లించునవిగను, కొన్ని వృత్తులలో నొక తరగతి వారికిని _మజికొన్ని 

వృత్తులలో రండవతరగతివారికిని అనుకూలించునవిగ నుండును. 

తక్కు_వపనివొం డ్రతో చెక్కు. వధనము నుళ్చ త్తి చేయుట కై వసతు 
లను కల్పించుయంత్ర్రములు '' Machinery ) మూలధనము యొక్క_ 
అవసరతీ వృతేను వృద్ధి చేయును ; కాయకష్టముయొక్క_ అవసరతీ వ్ర, 
తను తగ్గిచును. అందుచేత. నట్రిమార్పు మూలమున కాయకన్ట యు 

చేయువారికి లఫించు భాగము లేసి సాహుకార్గ కు పచ్చు భగము 

వృద్ది యగును, ఊక్ప త్తి త్రి యెనదానిలో నాల్లవవంతు. ఇచెవలజుకు కాయ 

కష్టము చేయువారికి లభించుచుండినయడల] ఈ మార్చుమాలమున 

త లఫింపవచ్చును అనగా వేయియాపాయల విలువగల 

సరకులలో నిదివజుకు రు. ౨౦ లు లభించుచుం కినయెడల నిప్పుడు 

రు. ౨౦౦ శే లభింపవచ్చును, కా కాని యం; (త్రసావోయ్య మున నుత్స త్తి 

యగు మొ_త్తే పు అర్థము రు. ౧౦౮౦. ల నుండి రు, ౧000 లకు 

వృద్ధియైన యెడల ఇందులో ఇ దవవంత గ రు, 300 లు పూర్వపు 

నాల్లవవం తగు రు. ౨౫౦ లకం టె నధిక మె కూలీవాం డ్ర రిస బాగు 

శ గలదు, యంత్రముల మూలమున, హాలివాం ది బాగు 

పడునా బాగుపడదా యని తీరానించుటల్లో perth పరికీలింప 

వ లెను, (5) కాయకన యు చేయుహాకి కిటిభాగ మనియు, “ఆస్తీ 

హక్కు *లు గలవారి ట్టి భాగ మనియు . . నిర్ణయించుట మొదటిపని, 

తర్వాత మటియొకపని 2 జరగవలసి యున్న ది.. ఈ ఒకొప_క భాగమును 
ఆయాపనులను చేయువా రందణును పర్షచుకొ నవలసియున్నదది. కాయ 

కష్టము చేయువారిలో: వ్యవసాయ దాథ్లు ననే గాం డు వ డ డ్రంగుల్ను 

క్షంచరులు మొదలగువా. రెందతో,. ఉన్నారు, వరకి pe చేతనము. 

లలోకూడ తారతమ్యము లున్నవి, . ఆశారకమ్యమయులకు( గల. కారణ 
ములను విమర్శింపవలయును, అక్ష, ఆ న్తీహక్క_మూలమున నాదాయ 

యును. సంపాదించువారిలో, సైతము, తారతమ్యము లున్నవి... అందు 

లకు(గల కారణము. లెబ్లుంగవల యును, (౫). కాయకష్ట్రము చయు 

వారీవేతనములలో6 గల . త్తారతమ్యముల కంతకును _ప్రుథానకారణ 
మొక్క_టియే. ఇష్టము వచ్చినవారు ఇష్టము వచ్చినవృ త్తి నవలం బించుట 
కాటంకము లెనేకము. లుండుటచేత. కొన్ని వృత్తులయం ' దుండువారి 

1 సంఖ్య అత్యధికముగను మజీకొన్ని వృత్తులయం -.దుండువారిసంఖ్య 
కే | : 



అర్హా 
అత్యల్బముకను ఉన్నది," అత్యధిక ముగ '- నొకవృత్తిలోనికి పనిచేయు. 
వారు వెల్లి నమయెడల వారికి. లభించు వేతనము తక్కు_వగ నుండును, 
6 అవసరతీ వృత ను గుణించి యిదివజికు చెప్పిన న్యాయమే ఈసంద 

ర్భమున వర్తీంచుచున్నది. అట్లుగాక యొకవృ త్తియందు , 

లభించు వేత నములుకూడ అధిక ములుగ a” కొన్ని వృత్తులయం 

దత్యధికముగ ప, ప, వేశించు! రక శెండుమూండు బలవ త్రరములగునే 

లున్నవి, సాధారణముగ తండ్రి, తాతల టై పిల్ల లుగూడ నవలం 

బించుచుందురు. జన మునుబట్టి వృత్తుల నెన్నుకొను నాచారము మన 

దేళమం దొక్క_దానియందే.యున్నదని మన మనుకొనుట పొరపాటు, 

ఇది గాక కొన్ని వృకులయందు ప్రవేశించుటకు “ఎక్కవ తెలివి లేటలు 

కావలసి యున్నవి; అంద జుకును అట్టి తెలివి తేట లుండుట లేదు. విస్తార 

(దృన్యము ఖర్చు పెట్ట స 

లలో ప్రవేశించుటకు . వీలులేదు, ఇంగీ గీ షువిద్య "నేర్చుకొనుటకును, 

వానిని నేర్చు కొనుటకు వేలకొలది ద్రవ్యము కావలసియున్న ది. 

ఈకారణము లన్ని టిమాలమున కాయకస్థ్యము చేయువారిలోే నసేకులు | 

వీదటీకమువలన ఇట్లివిడ్యల 

లభించు సామాన్య వృత్తులలో ౬. 

నిప్పు డుండు తారతమ్యుములు .. త్రగ్గవలయు ననిన . అర్థ లందజకు 

నభ్యసింప లేక .. తక్కువవేతనములు 

నున్న త విద్యల సంపాదించుటకు వసకు లుండవ లెను, అప్పటికె నను 

వేతనములు సమానము లగు. నని అనుకొనుటకు వీలు లేదు. బుదెకుళ ' 

లతయం దొకవ్య క్తీకిని ముటీయొక వ్య క్తి కిని భన ముండునంతీవజుకు 

వేతనముల౦ందుగూడ భేదము ..లుండుట తప్పదు. వృ త్రిస్వాతంత్ర ఫ్ 

సరద యాలను మునకు నిరోధము గల్పించు గస్కస్తుత కాలమందలి 

మార్చినయెడల న జా. లా చాల 

స ఎకు_,.వగను 

కతొందణ అస్తి కక్కు_వగను. ఉండుటవలన కా. చారికీ 

లభించు ఆదాయములందుకూడ తారతమ్యము లున్నవి. ఆదాయము 
'లెక్కు.వగ సంపొదించుచుండు వారిక కూడ బెట్టుటకూడ సుకర మగు. 

చున్నది. కొంత ద ద్రవ్యము శ నేకినప్పటనుండి, వడ్డీలమాలమ్యన నది తనం. 

తట తానే వృద్ది యగుచుండును. . ధనికులు "నుతింత భనికు. లసట 

కిదియే కారణము. డాయ భాగమునుగ్గుటిం చిన చట్టయుల. (Laws of_ 

బట్టిహడ కొందటు ఆ _సీకిని “నుణీకొందజ ఆ _సికిని 

"భేదములు కలుసచున్నవి.. తం డ్రియొక్క.ఆ ప్ల సని. సమముగ పంచు. 

కొను చాబార ముండుటేశములలో.. ఆ 'స్పీవిస్యయమెన, విస్తాన భేదము 

వజకు తగ్గను. (౬) ఆ_స్టి గలవారిలో కొందజ ఆపి 

inheritance ను. 

 -లుండోయజాలవు, తం, డ్రిసంపాదించిన ఆ స్త్ కొడుకులకు సం క్క 

నాచార, ముండుట బట్టి ఇట్టి భేదములు ప్రారంభమగ్గుచున్నవి. శ సమ 

ధర్మ" మను. సిద్దాంతము. 2 ననుసరించువాగ్గు..... దాయభ?గఫుచట్టము. 

లన్నియు రద్దు కావలయు ననియు, అప్పటికియగాని ఆ _స్టీవిషయనున 

“ఇప్పు డుండుభేదములు. నళించి , సమత్వము:,రాంజాల, దనియు చెప్పు 

స్త్ర ము 

ప ,కేశించు 

వారిసంఖ్య అల్బ మైనపుడు వారి .“ అవసరత్తీ వృత * అధికమై, వారికి ' 

తున 

నేర్చుకొనిన( గాని: కొన్ని వృత్తు 

మించు 

కఫా 

చుందురు. (౭). ఆర్జోత్సత్తియందు తోడ్చక్క ఉత్పత్తి. యగునర్ల 
మందు' భాగము గలవా రేకు లున్నారు. పని చేయనివృద్ధులు, 
బాలురు చాలికలు నిభ్రవారు. ఇంటివ్యవహార ములను చక్కంంబెట్టు 

కొ నుటయందు ను. గడప్పుక్త్రీలు ఇట్టవారు. . అనేకులు. పని 

చేయుట కిస్ట్ర మున్నవానై 'రె నను పనులు దొరకక కలశే పము చేయు 
చుందురు, అట్టి నిరద్యోసలుకూడ దేశమం దుత్స శ్తి యగునర్థముల్లో 
భాగము a: వైయున్నారు, దేశాచారముల(బట్టి ఇట్టి వారిసంఖ్య 
యందు తారతమ్యము లగపకుచుంక్షును (౮) "కేకమం దుత్ఫ త్తి 
Sone eS సృభుత్వమమయూలమున భాగమును సంపొదించువా 
ర నేకు లున్నారు. శుభుత్వమువారు ఖర్చు పెట్ట, స్ట! సిం చిన కనా 

లయములు, టై ద్యశాలలు, ఉద్యానవనములు గ్రుంథాలయములు 

లోనగువానివమాలమున సౌఖ్యము ననుభవించునా రందజు నిట్టినాశే. 
అభివృ ద్ధిదశ్ణయం దుండు దేశము లన్నిటిలో దీనిమూలమున సీకాలమం 
దశిసలు విస్తార లాభమును పొందుచున్నారు, చేతిలో పడుశజేతన 

ee వైద్యవిద్య, ఇం జనీరింసవిద్య, న్యాయవాదివిద్య లోనస ములు స్పల్పము లెనను, సృభుత్వమువారు చేయఃఖర్చులమాలమున 
నిట్ట సౌఖ్యమును సంపాదించువా రందబుకూడ నిజముగ నెక్కువ 

వేతనముల ననుభవించుదున్నా రనియే మనము గ్ పంపవలెను. ధని 
కరలఆ దాయము హెచ్చుగ నున్నను అందులో న పన్నుల 

బ బ్రైవేశించుచున్నారు. వేతనములలో ' మూలముగ (పృభుత్వమువారు. తీసికొని ఇట్టిప మలై ఖర్చు పెట్టు 

చున్నయొడల దరి ద్రులవేతనము లధికము లగుచున్న వనియే ఇెప్ప 

వలసి యుండును, ఎట్టేయెట్టివారి ఉఊల్ప్చతి యగునర్థమం చెంతటి 

భాగము. ముట్టుచున్న దని "తక వేయాటలో ఈవినయము. జ్ఞుపక 
ముంచుకొనవలెను, (౯) అర్థ త్పాదకశ క్రియందుం గల 'భదములను 
బట్టి 6 ధనికులు దరిద్రులు] నన! భేదము 'కలుగుచున్న దని .. చ్చీ 
చెప్పిన కాన్ని వినయయలను బట్టి స్పష్ట మగచున్నది. సాషనుభవమున 
కెట్టియవసరమును లేనంతటి ద (ద్రవ్యము కొందు ధనికులయొద్ద నున్నది; 

ప పోయాట్టుకా నుటకు కావలసినంత దృవ్యముకాడ లేనట్టి 

దగిద్దు లెందటో ర. ఒక వ్యక్తి కికిని మజియొక వ్యక్తి కని 

ఇంకొటి అంతరము లుండుట తగ దనియు, 

కల్పించుచుండు ప్ర 

ఇట్టి అంతరములను 

స్తుతీకాలపు, ఆరి కపద్ధతి దోమభూయిస్టమ ని యు; 

యం త్రసాహో న్యమున నీ కోలమం దుత్స శి తి. యగనర్థ మనంత మైనను 

దానిని న్య క్ర లంసటి యుపయోగమున క విభజించుటకు. కావలసీన 
మార్గము లిప్పటివారు కనుగొనయాలకున్నా.. రనియు, దేశమం 

దుత్వే శ్రి త్తి యగు మొ త్రప్రు అర్ధమును వృద్ధిచేసి కొనుటకన్న డానిని 

న్యాయానుసార ముగ విభజించుట యెక్కువ ప్ర, ప యో జనకారియనియు 

వాదించువా శంవతో యున్నారు, ప్రతిమనమ్యండున తన భక్తి 

క్రాలంది పనిచేయుటయు, తనయవసరములు తీర్చుకొనుటకు 'కావలసీ 

నంత * భాగమునకు అర్హ డుగ నుండుటయు డ్ _క్రమపద్ధతి యని వారు 

చెప్పుచుందుకు. ఉత్స శ్తి 'శ్రిచేయటయందు మనుష్యుడు. చూపీంచు 

క్షి, "నేర్చు, బుద్ధికుశలత లో నగువాని ననుసరించి. అతని యాదా 

"యము న్ యము కావలయునా! లేక అతని శరీరస్థితి,. కనక ల 



రోకలి 

wa దతనికి రావలసిన భాగము నిర్ణయము కావలయునా ? క్ నో 
[గ్య ఎ 3 సమస్య మికిి_లి ముఖ్య మె నదిగ నున్నది, ఇది అర్థశాస్త్ర. మొక్క 

దాని సాహాయ్యామున నన్వయింపళదగినది కాదు. ఇట్టసమస్య యొకటి 

యున్న దనిమా త్రము మనము గ్రహింప పవలెను. సఫలము నుత్పతి 

వేయుటకు . కావలసినళ క కిలో అసమానులుగ పుట ఫలము నను 

భవించుటయందు 'సమానావకోాళములు గలవారుగ నుండుట కరత 

ఢి. చవెలావుణి కాండము : 

చెళలామణికాండమందలీవినయము చీకి (క్రిందివిఫముగ నుండును, 

(౧) (ప్కతిదేశమందును € 6 చెలామణి తా! అను పేరుగల సాధన 

ములు కొన్ని యున్నవి. మనదేశమందలి రూపాయ, అర్ధరూ పాయ, 

పొవలా, బేడకా సు, _ అగా కానీ, సం నోట్లు" లోననవి 

అందులో 'ేరినవి. స్వయముగ మనకోరికలను "నెజువేర్చుశక్తి వీనికి. 

లేదు గాని అట్లిళ క్రి గల ధాన్యము వ్యస్త్రములు ఫు_స్తకములు ఇండ్లు 
మొదలగు పదార్లములను వీనిమాలమున సంపాదింపవచ్చును. (౨) 
వెలామణి ద ద్రృవ్యము. రెండు ముఖ్యము లగుపనులను చెజివేర్చుచున్న ది: 

ఇది వినిమయమును సులభ మగునట్లు చేయుచున్నది; పదార్థముల 

మూల్య మును కొలత ం బెట్టుచున్న ది. ఈరెండుపనులను చేయగల రై నవ్య 

మొకటి యుండెన6గాని ప్రస్తుత కాలపు ఆర్థికవిధాన య 

గూడ జరగంజూలదు,. ఈకాలమందు (పృతిమనుహ్యడును త నయను 

భవమునకు కావలసీన ప దార్లముల నన్నిటిని, తానే యాత్స త్తి చేయక 

తనకు దేని నుత్స త్తి చేయుటయం చెక్కు_వచేర్పు గలదో దానిని 

తనకు కానలన్నళదాల్టై కః. 'లెవరి యొద్ద మాత్రము ఉత్ప త్తిచేసి, 

నున్నవో వా రందజికును తౌ నుత్స త్తి త్తి చేసినదాని నిచ్చి వారియొద్ద 

నున్నవానిని తీసికొనుచుండుట సాధారణధర్త్మముగ నున్నది, దీనిశే 

వినిమయ మని పేరు. చెలామణి దృవీము లేక వినిమయము జరగుట 

ఇవొలకష్ట్యము. ఒక చీరను తయారుచేసిన సాలెవానికి కొంతబియ్యము 

కావలసియున్న యొడల బియ్య మున్న వానియొద్ద కత(డు వెళ్ళ వలెను, 

బియ్యము కలవానికి కావలసినది చీర యగునెడల వీరిద్దజకను విని 

నుయము జరగును. అట్లు గాక 

కత (6 డివప డండు. 
లు 

వినిమయము దుస్నాభ మగును, చీరలో పదియవవం తును చింపి దానికీ 

బదులుగ చాలుగ నేర్త ర్ల బియ్యమును " త్రీశి కొనుటకు ఏలు లేదు. చీరను 

ans జేసినయెడల దానికిగల మూల్యము నాళ మగును, చెలా | 

గల వని అనుభవమును బట్టి మనుష్యుడు తెలిసికొనంగలిగెను, 

అతనికి కావలసినది యుకనాలోలి 

యగు నెడల. వానియొద్దనుండు బియ్యమును + వీరకై వినిమయము చేయుట 

“వీరకు బదులు బియ్యము . నిచ్చుటకు సిద్ధహ డి 

యూండువాం డొకండు దొరకునంతవటకును సాలెవాండు. పస్తుండవలసి, 

నదే, తనయొద్దనుండు పదాగ్టమును కావలసియున్న వాండున్వు. తనకు 

కావలసీినపచారమును కలవాడును దొరకినంగాని. వినిమయము జరగ. 

జాలదు. అట్టివాండు దోరకినను మజియొకళష్ట్రము సంభవింపవ మ్చును. ' 

సా 'లెవానికి geen నాలుగు సీర్ల  దియ్యముమాార్ర త,మే యగునెడ. 

లను వీరయొక్క_ మూల్యము నలువదిగే సెర్ల బియ్య మగునప్పుడును' 

అ ర్భశా సము 

అతడు చయుప పనియొక్క_ స్వభావము... అతనిసం తౌ నము. వనిని బట్టి మణి దృవ్య మున్నయొడల నిట్టికష్ట్రములం త్ తత బక మున్న 

వానిని వెదకుచు వెళ్ళవలసినజరూరు. లేదు. చీరను ఆదృవ్యమునకు 

బదులుగ నిచ్చి, ఇద ద్రువ్యముతో తనకు కావలసినవియ్య మును కావలసీ 

నంత మట్టుకు కొనవచ్చును. ఆద దువ్య మక్క_జ లేనివా( డోక(గుకూడ 

లేడు. దానియాలమున 'సంపాొదింప లేని పదార మొక్క. కికాడ 

లేదు. మన కక్క_అ లేనిప దార్థ ములను లా శ నూర్చుకొనిన 

యెడల మనయవసరము ననుస [వ మనకు కావలసి సినప దార్థ్యముల నన్ని 

టీని కొ నుచుండవచ్చును, మనయొద్ద నుండుప పదార్థములను మనకు 

కావలసినప దార్ధములలో నికి మార్చుకొనుటయం దుపయోగపడుసాధ 
నమే చెలామణి దృవ్యము,. (3) మూల్య మును “కొలచుట కొక 

“మానము ( Standard ) ఉన్నయాని వినిముయము జరగ(జూలదు, 

దేనిమాల్య మెక్కు వయో, దేనిమూల్య ము తక్క్టువమయో తేలిసీకొ 

టకు “మానమే” ఆధారము, సేరుబియ్య యు మాల్య ము ade 

ఉప్పు అనియు, ఒక వీ సెచింత పండునూల్య ము 

లనియు చెప్పి దీని మూల్యము “"హెచ్చుగ నున్నది యని అడిగినయెడల 

జబాబు చెప్పుటకు వీలు లేదు. అన్ని పదార్థ ములయొక్క్ల మూల్య 

ములను నొకసామాన్యపదార్హమురూప మున వ్య కృపజిచినపుడే ఇట్టి 

జబి"బు సులభ మగును. ఏది చౌకయో ఏది గాయకమో మన కందట 

కును తెలీయ(గలదు, అట్టిమాన మే చెలామణి ద ద్రవ్యము. పుతిపదా 

ర్భముయొక నూల్యయును ఈ ద దృవ్యము కొలత బెట్టుచున్నది.. నేరు 

బియ్యము పావలా, నేరు ఉప్పు రండళొలు అని చెప్పంగ "నే బియ్యము 

 నేరుమిరెప కాయ 

ఉప్పుకంకు శెండింతలు సూల యు గల దని స్పష్ట, మగుచున్నది. 

| పడువును కొలచుటకు గజము బద్దయు, బరువును కొలచుటకు వీసె 

గుండును ఉండునట్లు మూల్యమును ' కొలదుటకు * చెలామణి 

(ద్రవ్యము ఉన్నది. (ఈ) బంగారు వెండి _.. ఈ శండులోహము 

లును చెలామణి ద (దృవ్యము చేయవలసిన మొదటిపనిని చక్క_€గ చేయం 

వీనిని 

ఒక చోటనుండి మటియొకచోటికి సులభముగ మోసికొని పోవచ్చును, 

ప్రయాణములో విజిగపోవుననికాని చెడిపోవుననికాని భయము లేదు, 

విభాగము చేయుటవలన వీనిమాల్య ము తగ్గదు. శీత్రోోస్త ములు వీనియం 

'చెట్టిమార్చును కలీగింప లేవు, ప్రాంతవడుటవలన వినియం దెట్టి'ధుర్దుణ 
ములును' కనిపింపవు. ఇన్ని మంచిగుణములు వీనియం: దుండుటంబట్లి 
ఇవి 5 'వినిముయసాధనము ౫ నుపయోగించుట కర్త . మైయున్నవ్, 

(xy మూల్య మును కొలతం బెట్టు ద్రున్యకుయొక్క మూల్య మెల్ల 

ప్పుడు నొక విధముగ నున్న (గాని దానిరూలమున లాభము కలుగక 

పోవుట య్కాక విస్తారనుగు. నష్ట్రముకూడ సంభవించును. పొడువును 

కొలచు గజము బద్దయొక్క_ పొడువు ఎల్లప్పుడు నొక్క_టిగ-నే యుండ 
వలయు ననియు బరువునుకొలచు వీసెగుండుయొక్క_ బరువు ఎల్లప్పు 
డును ఒక్క_టిగ బీ యుండవలయు ననియు అందటును అంగీకరించు 

చున్నారు, . ఇవి దినదినమునకు భూటుచుండునెడల ఎట్రివ్యాపారమును 
లాభకరముగ జరగదు, చెలామణి ద ద్రవ్యమయొక్క- మాల్య మట్రిదియని 



క రశాస్త్ర 
సీనవా రందటును బుఇపడియున్న వారే 

మనము (గృహీంపవ లెను, ఒకరూపాయక్రు బదులుగ లభించు ఇతర 
పదార్థముల వెం త్త మే ఆరూపాయ మొక్క మూల్య యు. ' రూపాయ 
యొక్కళూల్య ౩ మథిక ముగ నున్నది యనిన దానికి బదములుగ లఫించు 
సదోర్లము లధిక ముగ లభేంచుచున్న వశియు; దానిఘాల్య మల్చముగ 
నున్న దీ యనిన దానికి బకులుగ అఫించుప దార్జము + లల్ప ములుగ 
లభించు చున్న వనియు నర్థము, మాల్యమువివయమున రూపాయాకును 
పదార్థములకును ates కన! “ధరి అని పేరు, 6 ధరల ) 
ఎకు, వగ నున్నవి యనిన్క ఎక్కు_వరూపాయ లిచ్చినంగాని పదార్థ 
ములు దొరకుట లే దనియు, * ధరలు” తక్కు నగ నున్నవి న. 
తకు__వయాపాయల కే ఆప దార్భములు దొరకుచున్నవనియు |గృహింప 
వలెను. * ధరలు)” 

తగిన దనియు ఈ ధరలుి లేసిన వనిన దాని మాల్య ము: హాచ్చ్చిన 

దనియు స్పష్ట మసచున్నది, (౫) పాడువున్వు బరువును నై శాల్య 

మును కొలచు గజము వీస్కె కుంచము మొదలగు మానములకును 
వమూల్యమును కొలచు వా! ద్రవ్యమునకుసు గొప్ప భేదము పెని 

చెప్పంబకినదాననుండి తెలియుచున్నది. తక్కినమానములచే సు 
నట్టి కా. మెల్ల ప్పుడు నొక్కు విధముగ నుండును, చెలామణి 

దృవ్యమువివయమున నట్లు చెప్పుటకు వీలులేదు. దానియొక్క 

మూల్య 'మొకప్పు డొక విధముగను మజీయొకప్పుడు మటీయొక విధము 

గను నుండును, ఇట్రి మార్పులు క లుగుచుండుటవలన నార్థికవిమషయములం 

ద నేకములను నష్టములు సంభవించుచున్నవి. ఆర్థిక వ్యవహారము లన్ని 

టికిని * కాలము” ముఖ్యవిమయమగుట చేతే ఇట్టినష్ట్రనులు తప్పకున్న వి. 

పదార్థము నుత్స_త్తిచెయుటకె మనము ప్రాగంభించునప్పటికిని, అది 

త యారగునప్పటికిని ఎంతో కొంతకాలము పట్టుచున్నది. ఒకొ్క_ 

కప్ప డీకాలము కొన్ని నెలలుగనో లేక కొన్ని సంవత్సరములుగనో 

యుండును, పనిని ప్రారంఫించినపు డుండుధర లను బట్ట Ch నుత్చే ర్తి తి 

చేసినపదార్లమును వినిముయము గావించినయెడల నెంతటి లాభము 

వచ్చునో గతియు త్పాదకు(డును 6 అంచనా) వేయుచుండును. 

పని పూ ర్లియ పదార్తమును వాం మనా(టికి ధరలు ) తన 

యొడల నత నికి నష్టము వచ్చును; 6 ధరలు * 

కొనువారికి నవ్య యు వచ్చును. ఈబుణము).. లేని. మనుష్యుండు 

లేడు. భావికాలమున కొంతే ద్రవ్యము. 'నియ్యవలసిన = బాధ్యత శే 

హెచ్చిన వనిన రూపాయ ) యొక్క వవూల్యము 

స్ఫురించు 

6 బుణము* అని పేరు. భూమిని సాగుచేసి సంవత్స రాంతేమున వంద. 

రూపాయలసిస్తును భూస్వామి కిచ్చుట.. క్రొడంబడిన రెతు భూస్వ్యా 

మికి వందరూపాొయలముణము నియ్యవలసియు న్నా (డు,  కాలీవానిచే 

నెలరోజులు పనిచేయించుకో ని నెలాఖరున నతన్నికి వేతనము నియ్య 
వలసిన యజమాను6 డానౌకరునకో బుణపడియు న్నా (శనియే అర్థము, 

(Uy) పదారముల నిప్పుడు కొని, వానికే యమును 'ండుమూండునెల లెన 

కళ్వాక నిచ్చుటకు ఖరారుచేయువాండు. అమినవానికి బుణపడి 

యున్నా? డనియే గం హిం పవ లెను... ఇదిగాక కాంత, ద ద,వ్యము నొక, 

ప్పుడు బదులు తీసిన స తర్వాత శాంతకాలమునక ధోనిని తీర్చవల 

మైనపుడు ధరలు హెచ్చగును ; 

హెచ్చినయెడల దానిని. 

తు 
ee 

కావున మావిరవాలాగ 
అనుమూటను ఇకరులయొద్దనుండి మనము పుచ్చూకొ ను 

6 అప్పు “లవిషయమున సే శునము వాడుచున్న ను, ఆరి రీ కవ్యవణోద ము 

లన్నిటియందును * కాలము * ముఖ్యమగువిపయ మనియు, అన్న్మివ్యవ 
హోరములును 6 బుణము తోం గూడిన వ్యవహారము లనియం  'అెలిసి 

కొనవలెను. ఇట్టివ్యవహారములలోే సంబంధము గల వివిధప కు. యుల 
వారికిని న్యాయము జరగవలయు ననిన “బుణము” రిక. 
మూల్యము వ్యవహార ప్రారంభమందును వ్యవహారాంశమందు నొక. 
టీగ నుండవలెను, సంవక్సేర ప్రారంభమున నూటు భూపొలమొులు 

బు.*ము పుచ్చుకొని సంవత్సరాంతేమున దానిని మరల ఇెల్లింఊచుటుకు 
జెప్పుకొనినవానికి న్యాయము జరగవలయు ననిన, సంవత్సరాలు ౨*నము 
నను అంతేమునను నూటురా పొయలముూల్య ముకటిగచే ముండ 
వలెను, అట్లు గాక దానిమాల్యము తగ్గినయెశల బుణము నిచ్చిన వానికి 
నష్టము కలుగును ; ఎకక్క్టవమూల్య యుగల రూపాయల నతడు ఊఆతుచ్చు 

Shae డగుచున్నా (డు, దానివూల్య మధిక మగునెడల ఇఏఐం బలము 

చెల్లీ ంపవలసినవానికి నష్ట్య్రము hats ఇట్టి నస్థములు కలుగ 
కండ, ధర "తెల ల ప్పుడు నొక్క చువిధముగ wo కావలసిన 
యేర్వాటులు జరగవలసియున్న వి, (౬) కాని, ఎట్టయేరా సా కం లు 
చెసిన యెడల నిట్ట యాను కూల్యము కలుగునో నిశ్చితముగ ఇచె్వటుకు 

6 యిణముి 

వీలు లేకున్న ది, బంగారము మానముగ నున్న యెడల కొంత వణం-కె న 
నట్రిలాభము కోలు నని కొందబును, ప శ భుత్వమయుల వా రందణఅణం కీ 

ఛవించి (| సతతం 6 నోట్లు స్ట కల్పీంచినయెడల బాగుండు నని మటి 
కొ”"ందబున్కు తక్క నవారు మటికొన్నియుపాయములను నూ చించి 
యున్నారు, చెలామణి దవ్యముయొక్క_ మూల్యము - దానిణి6గల 
గ రాకిని బట్టియు, దానియొక్క మొ _త్తీమునుబట్రియు . నిర్ణయా ముగు 
చుండు ననువిషయములో . అభిప్రాయ భేదము లేదు... 
(దావ్యము --- అనంగా చేశములోని భూపాయలు, నోట్లు 

చెలామణీ 

ఆలఅగ్సాక 

తేగ్గి నపుడు ధరలు తేగ్గును. రాళాగాలో 
తే ర్వాత జరగినయుద్ధ కాలమందు 'ప్రృభుత్వమునారు. కోలు కా లంది 
నోట్లను చెలామణి చేయుటవలన సృతిదేశీమందును ధరలు. విపదిత ముగ 
"పెరిగాను. చెలామణి దృవ్య ను కాకోపోయినను వినివం ఆయము 
నా సః తగి గి నప్రుడుకూడ ధరలు ' పెరుసచుం డును. 
చెలామణి ద్రృవ్యఫుమొ త్తము త గ నఫుడున్ను వినిమయము చేయ వలసిన 
పదార్థములు హె చృసనపుడును ధరలు తేగుచుండును, (౭) చెలా 
మణి న (దృవ్యముయొక్క_ మొత్తమును అనంగా భూపాయలంు నోట్లు 
మొదలగువాని యొక్క మొత్తమును — అధికము చేయుట టను క 
యని కొందటు చెప్పుచుందురు. ఇదె భ్రమ, గజముబద్దలను ఏ ఇ గం 
గుండ్ల ను, కొలతకుంచములను వృద్ధిచేసినయెడల దేశమందు ' క్రాాలన 
సళ ననన జార నుల వృద్ధికానట్లు చెలామణి ద (దావ్యమును . వృద్ధి! సునంత 

మాత శత్రీమున “దేశీమం దుక్చ శ్తి తియగు . పచార స్థములసముచాయ సుం వృద్ధి 

కాంజూలదు, కాళ్ళెర చెట్టులోని కాయలను శోయుటకు నిచ్చెన 



సాధన్తతుగ నున్నది. నిచ్చెనల నధికయగ తయారుచేసినంతమా జే. 
మున కొ బ్బెర కాయలసం ఖ్య వృద్ది కా(దడాలను, చెలామణి దృవ్యము 

విషయమున గ్రృహింపవలసినసత్య మిదియే. (౮) ఈకాలమున 
చెలామణి దృవ్య మును తయారు చెయయునధికారము అన్ని దేశములయం 

దొక్కారీతిగ నుండుటలేదు. మనదేశమున నిది _ఛచుభుత్వమువారికి 

మాత, మే యున్న ది, సృథు క్వ మువారు స్వయముగ నోట్లను ముద్రైం 

_ చియు, రూపాయలు మొదలుగాగల నాణొములను తయారువేసియు 

దేశమం చెన్సి కోట్లరూ పాయలు చెలామణి కావలయునో నిర్ణయిం చు 

చున్నారు. గూ పాయ యొక ్క._ మాల్య య సదుచెనిమిది'" పన్బులుగ నుండ 

వలయు నని చారిశాసనము. బేశవుం దెన్ని కోట్లరూపాయ లున్న. 

యెడల నిట్టి చమూల్యము రూపాయ కుండునో అన్ని కోట్టరూపొయలను 

మా త్ర, మే వారు తయారు గావించుచుందురు. ఆంతకం కె "ెహెచ్చుగ 

తయారు -గావించినయెడల రూపాయయొక్క_మాల్యము పదుశెని 

_ మిదిపెన్నులకం లు తగును. అంతేకంకు తక్కు_వగ తయారు గావిం 

చినయెడల రూపాయయొక్క_మూల్యము పదు నెనిమిదిపెన్నులకం శె 

“హెచ్చగును, ఇంగ్లండు దేశములో చెలామణి యగుచుంకునాకోములలో 

6 చెన్ను” అనునది యొకటి. ఇది పౌనులో ౩ఆ$ఫ్ళా వంతు. రూపాయ 

విలువ పదు 'నెనిమిది"పెన్సు లనయగ్య్మా. ౧౮ పెన్నులు ఇంగ్ల ండునం 

'దెంతటిపదార్లములను కొనంగలవో అంతటిపదారములను రూపాయ. 

గూడ కొనునట్లు నిర్ణయము చేయుట యనియే అర్ధము. మన ప్రభు 
త్వమువారు మనబేశమందలి చెలామణి దృవ్యపు మొత్త మును నిర్ణయించు 

నట్లు ఇంగ ండుజేళమున ఇంగ్ల హృ పృభుత్వమువారు చేయుచున్నారు. 
కొన్ని దేశయులం 'దీపనిని ప పృభుత్టయువారు స్యయముగ చేయక 
బ్యాంకీలద్యారా చేయిం చుచుందురు. బ్య్యాంకీలయాలమున ప్రచా 

రము గాంచు “చెక్కులు? గూడ చెలామణి దృవ్యములో  చేరినవే, 
6 బం గారుమానము 9 (Gold Standard) గల చేశములందు వ ర్త 

కులే చెలామణి ద దృవ్యపుమొ త్త త మింత యుండవలయు నని నిర్ణయిం చు 

_కొనుచుందురు. ఎక్కువ ద్రవ్యము కావలసీినపుడు వారు బంగార 

మును టంకసాలలోనికి తీసి కొనివెళ్ళి నాణెములుగ తయారుచేసికా 
చుందురు, తక్కు_వ ద దృవ్యము as 'నాణొములను కరం 

గించి వేయుదురు, ట్ న్యా ప్రృపంచమందలి దేశము లేక 
ములలో 6 బం గారుమానము ? త్రీ RR చెలామణి దృవ్యపు 

ప పభుత్వములందు 
కాని ,ప త్రిటేశమందును 6 బ్యాంక 0 లనేకము 

మొత్తమును నిర్ణయించునధి కారము చాలవజికు 

క చినది, సం శ్రమించిన Vv) 

'లున్న వి. బ్యాంకీలు వ్యక్తులకు. బుణము లిచ్చి శ చెక్కు) లను 

ప,వారమం దుంచుటకు కావలసీనవసశులను కల్పీంచుచు, ధరలను ' లో 

"హెచ్చించుటయందును తి గ్గ ంచుటయందును విస్తారము బోక్యమును ' 

కలీగియున్నవి. ధరలలోని మార్పులవలన నష్టము లనేకములు కలుగు 

. చుండుట చేత, “ చ్యాంకీ ల కింత టిజోకళ్ళ ముండంగాడ దనియు, 

: :6 4 బ్యాంకీ ? ల . లెని 

వ వలయు ననియు నెేకలవాదము, 

అదశాస వ అర్భళ్లా త్రము 

చేయ. 

| నపుడు ప 

గను తయారు చేయుటకు 

సృభుత్వయువారికి ఫరిష్రూర్షమగు నధికార ముండ 

(స్క స్తుత కాలపు _ ఆర్థిక విధానమును ఖండించువా _ ర నేకు 
లున్నారు; దానిస్థానయున నెలక్రొల్పందగిన విధానాంతరములను వారు 

సూచించు చుందురు. ఈనూచనల ననుసరించి చేళము లన్ని టియందును 

స్వల్పముగన్యో విస్తారముగనో మార్పు లౌనేకములు జరగణుచున్న వి, 

వ్య_క్తిసా్టాతంత్క బ్రముగకు హద్దుల సర్పజబుచుటయందును, ఆ హద్దుల 

చేర్చటుచు చుళుత్వమయొక్క స్వరూపమును: నిర్ణయించుట 

యందును ఒకదేశయునకును నులీయొక' దేశమునకును బేవము లేక 

ములు కనిపించుచున్నవి. సమఫ్లివిధానయు (5006121192), సమ 

ధర్మవిధానము, ఫాసిస్టువిధానము లోనుగాయల పేర్ణతో నచ్చటచ్చట 
స స సర నన అన్నియును ప ప్రుస్తుతకాలపు ఆర్థిక విధాన 

మందలీ లోపములయొక్క్ల_ ఫలితము లని 'పప్పవచ్చును. 

ఇప్పటి ఆర్థిక విధానమును నడప్రుచుండు మహా శ్రీ క వ్య క్తులకు 6 

గల లాభాపేక్షుయే*. మనకు కావలసిన పడారములు కావలసీనంత 

వటకు కావలసినసమయములందునా, పృబేశములందును లఖించుచుండు 

ట కీ లాభా పేకుయే కారణము, 'ఎట్టిప దార్భముల నుత్స త్రి చయుట 

వలన లాభము దొరకునో అట్టివానిచే ప్రతిమను ష్యుండు నుత్స త్తి 

బ బ్ర, యత్నించును ; ఎచ్చట నుత్స ల్లి త్రి చేసినయెడల  నధిక్షమ'ప 

| లాభము 'వేచ్సునో అటి ప, దేశ్రమందునుు ఏసమయమున నుత్పే త్తి చేసిన 
లాభము వచ్చునో ఆసమయమందును ఆతC( డుత్స ర్తి లిచేయం జూచు 

చుండును. తనకు నష్టము కలిగించుపని నెవ్వరును చేయుట లేదు, 
లాభము వచ్చునా లేదా యని యూహీంచుటకు కనన 

క్రయమే ఆధారము. "ఈ క్కయము " అను గుర్పూనుబటి సాధనత్ర, 

సంయోగమార్గమన నెల్లి [ఇక కో పవ టే. జా 
రముల జరఫువా రందజయొక్క_ ప్రధొనొ దేశము. 

_ ఇప్పటివిధానమును. సంస్కరింపవలయునా? అను విషయమును 

తీరానిం చుటలో మనము పరిశీలింపవలసీన దీయు ద్రేశముమూలమున 
లా. ఫలీతములే, ఈఫలీక ము లు త్తమమయు తె న వని తోయ 

జ్ నెడల ప _ప,స్తుతవిధానము మంచిది యనియు, అట్లు కానియెడల మంచిది 
కా దనియు మనము తీర్యానింపవ లెను, 

క్ర క్రాయమును బట్టియు, లాభా చేక్షనుబట్టియు నర్జోత్స త్తి తిచేయు 
ప్రతిమనుమ్యుండును తనకు రగల సామర్ల ర్ ్థిమును “-తెలీవి తేటలను 

సంపూర్మముగ వినియోగించి పదార్ముల నతిచోకగను చాహుళ్యము 
ప్రయత్నించుచుండును.. ఇతరుల కగు 

ఖర్చులకం క తన కగుఖర్చులు తక్కువ యగు నెడల. | దనకు వచ్చు 
లాభ మధికముగ నుండు నని అత. డట్టి ప ప్మేయత్న ము చేయును, 
లాభము రా దని తోంచినపు శాపదార్థమ నుత త్తి తిచేయుట మానును. 
బేళశమందలి సాధన, తృయమును లాభకోరము లగు మార్షములం దే విని 
యోగము చేయుచుండును; కావున వినియోగ నుంతయు నూ వ్యర్థము గాక 
క మగును, 

| కాని శార్న సందర్భ జుందబట్టేహాడ లా నపేశ్నీంచి వ్యవ 
హోరనులం జేయుటమూలమున కొన్ని నష్టములు కలుగవచ్చు ను 



అదశళా 
ర్స 

ఒకొ్క_కప్పుడు సాధనములు. దుర్వినిమోగము కావచ్చు ననియు 
తోంప (పకమానదు, ఈనష్ట్రమును, ఈ దుగ్వినియోగమును దేశములోని 
ప్రజాసముచాయమున క కంతకును హోనికరముగ నుండును, ఆ వ్యవహార 

ములను జర ఫువ్య కులకు లాభకర ములుగ నున్నను దేశమున కంతేకును 
నస్థము కలుగంచేయు నప్పు డట్ట వ్యవహారములకు నిరోధము కలీగింప 
వళకివద్చుసు. లాభమును కోరువాండు తాను నడచునట్టిమార్దము మూల 

న నితరులకు: కలుగునష్ట్ర ములను గమనింపకుండును, త ద్రకు 
నా నిచ్చును 3 వారిచే సమ _స్తకస్థ్యములను PA 
వి శాంతి యనునది లేకుండ వారికి పనులను _ కల్చ్పించుచుండును. 
త యారు చేయు పడార ములయందు నిరుపయోగ ములయినట్రి వియు, 
హానికరములయినట్టి వియు నగువస్తువులను మిళితము చేయును. తన 
జీవితకాలమున సే “వి శేవలాభయు 'సంపాదింపంగోరి, తర్వాతి కాలమున 
దేశమునకు కోలు సనహ్ల మును గమనింపక తనయధీనమం దుండు 

wo న ల - అరణ్యములు, గనులు లోనగువానిని __ కడుకీ ము, 
ముగ ఖర్చు "పెట్టును. ఇతర దేళములందు చౌకగ దొరకు నని సా 
వ్యాపారమునకు కావల సినపదార్గములను వి దేళశములందు పొని తన 

దేశమం దుత్సే_ త్రి యాసవానిని కొనుట మాని అందలి పరి శ్మమలక్ర 
నవ్య ము కలిగించును, తనకు లాభము వచ్చుచున్న దా లేదా యను 

merry (పృతిమనుష్యుండు నాలోచించును గాని. సముదాయ 
ముగ దేశమునకు లాభము వచ్చునా రాదా యనువిషయము నాలో 

చింపండు, తల పెట్టినవ్యవహార మునకు స్వదేశమున మూలధనము. లభిం 

పనియెడల వి చేశములనుండి ఒముణము చెచ్చి తాను లాభము. దప 

దెంష(జాచును గాని దానిమూలమున _ వచ్చు రాజక్రీయనస్ట్య్ర ములను 
పరిగణింసండు, 

కయ మొక్కు. టి యే చ స్వత కొలప్రువిధానమున గూర్లదర్శి 

యని పెని నె ఇప్పంబడియె. దేని క్ య మధికముగ నుండిన దాని నుత్స త్తి తి 

చేయుట, చేని కృయ ముర్చిము? నుండిన డానియుత్స త్తి మాను 

టయు సహజము. కొనువారికి ఏపదార్థ మెక్కు_వయుపయో 

కారియో తెలిసీకొ నుటకో కయ మొక్క.టియే ఆధారము, కాని 

కొందజు ధనికులుగను . కొందబు దరిద్రులుగను. నుండుదేశములో | 

డ్కయమును బట్టి పదార్థముల నుత్పత్తి స్టచేయసేమాలమున కొన్నియసర్భ 

ములు సంభవించును, “దారి ద ద్రుశ్రమువలన ఆహారపడార్థముల "కక్కువ 

ఖరీదు నిచ్చుట కనీకులకు శక్తి లేకపోవుబచేత వారిక కావలసినన్ని 

ఆహారపదార్లము లుత్పే త్తి తి. చేయుటకు బదులుగ ధనిక లెక్కు_వఖరీ 

దిచ్చి కొనంలిగినట్టి 6 బీలాస వభాగ ను J (Luxuries ) లన్నియో 

 యుత్సేత్తి చేయయణుడుచున్న వి. ఉత్పత్తి చేయ(బడినప దార్థములునె "సైతము 

ఎక్కవ క, కయ మియ్య (గల ధనికులశే లభించు చున్నవి గాని దరిద్రు లకు 

లభించుట లేదు. కడుపునిండ అన్నము లేక. దరిద్రు క బాధ 

పడుచుండ్క ధనికులయిండ్లలోని పిల్లులు, కుక్కలు “మొదలగు జంతువు 

లకు పుమ్క_లముగ నావోరము దొరకుచుండును.. జే యము నియ్య(గల 

చా any! రని కల్లు సారాయి లోనగు wa: లగు rg 

oye ని 

లోకి 
ప్ర్రము 
లేకు లతే త్తి చేయ(బడుచున్న వి. లాభ మొక్క. దానినిమా శ్ 
అెపేక్నీంచు కాలమున కృయు ముండుటయే ఊపయోగలకుణ మనియు; 
క్రయములేనిప డార్లములు నిరుపయోగము లనియు నెంచంబడును, విద్య 

యొక్క్లవిలువను (గృహింపక ధనికులుకూడ తము పిల్ల లకు విద్యను 

చెప్పించ నియెడల ప్ర_స్తక ముల వ్రాయువారు, వానిని ముద్రించువారు 

వానిని చదివి బోధించువారు .నుండంజాలరు, ఫు 'స్టక ములకు (క్ర య 

ముండదు; ఊవాధ్యాయులకు గిరాకి యుండదు, అ ఆరోగ్యము 

యొక్క. విలువను గృహింపకపోవుటచేక, తగిన క్కయము నిచ్చి దానికి 

కావలసిన పరికరములను కొనుట కచేకు లీస్హప as ,గ్యామము 

లందలీ వీధులను శుభ్ర పటుచుటకు 6 పాకీ వాం డ్రుందుకు లేదు? 

'చెటువులలోనినీళ్ళ ను అశ తో ముగ నుంచుటకు Fe డ్రుండుట 

లేదు, ఇట్టివారికి న లిచ్చుట కిసష్టపడువా శెవ్వరును లేరు, 

(క; యము లే దంతయు విలువగలది యనియు, క్రయము లేనిదానికి 

il లే దనియు నెంచంబడుచున్నది, = 

తే 

వ్ర స్తుతేకాలపు ఆరి కవిధానమువ మజటియొక వికేప. 
సాంత లాభము నపేవ్నీంచియీ 

జరపుకొ నుచుండుటచేత, 

మున్నది. 
శృ తివ్య_క్తియు “లన వ్యవహార ములు 

అట్టలాభము హచ్చగుటబకై నూతన 

యం త్రములన్కు ఉపాయములను అత డత్యధికముగ. సృష్టిచేయు 

చుండును. దాని మూలమున కహూలివాం | డృ నేకలకు కాలీవొరకక చారు 

నిరుద్యోగు లై లె యుండవలసి యున్న ది. "ప్రతి డేళమందును గజ 

సమస్యలలో నిరుద్యోగ సమస షు. ల as క్ రంల 

యున్నది, నిరుద్య్యోగు లగవారు కృయము నిచ్చి తమకు కావలసీన 

పదారములను కొనంగలిగయుండరు. వికలాంగులు, -వార్లకమువలన 

పని చేయ లేనివారు నీవిపషయమున ని నిరుద్యూసులవంటివాలే, ఇదిగాక, 

అప్పుడప్పుడు ఆర్థిక వ్యవహారము లన్ని టికి సొకగొప్ప చెబ్బ తగు 

లంటయు, దొనివూలమున వ్యాపార మంతయు స్వల్ప మగుట పరమ్. 

సంభవించుచుండును, ఇట్టివిపరీతములకు . లోనెన. 

ఆర్థికవిధానమును Pye కా? యవస 

మసుచున్నది. 

ప ప్రస్తుత కాలపు 

కో మని స్పష్ట 

వ్య క్రి క్రి లాభా పేక్షయాలమునను క్రోయము యాలమునను . సము 

చాయముమోంద 'చేఫమున కంతకును. నష్టము క లుగుచున్న దనికాన్సి 

దేళక్నేమమునకో కావలసినపదార్థము లుక్ప శి త్తి యగుట లే దనికాన్సి 
దేశమునకు హానికరము అసపచార్థము ' లుత్స త్తి యగచున్న వి. యని 
కాని, ఉత్పత్తి తియ పదార్థములు 'కావలనినవా రందజికును rs 

_సారముగ లభించుట లే దనికాని స్పవ్హ మగునపుడు ఇట్టిళోపము 
ప్రభుత్వమువారు. 'సవరణ చేయుట... యు క్ర న్ శాసు 

శారు లం దటీయొక్ళు ' అభిప్రా పాొయము, వ్యక్తి క్రి లాభమునకన్న. “ 

' కంతకును శెందునట్లిలాభము ప ఎక్కవ ప్రాధాన్యమును, వహింపవ లెను. 
వ్య క్తి స్వాతంత్ర శ్ర్రసు దేళ్లశేమమున కెట్టిసందర ములందు ఉశినికళ 

మో అట్టిసందర్భములలాే | ప్రభుక్వమువారు దానికీ నిరోధము 

. కలిగింపవ లెను. వ్యక్తు కోలు క్రయ మిచ్చి. తమంతట ' తాము సంపా. 



'రజార 

దించుకొన లేని సాధనములను ప్ర భుకమువారు తయారుచేయవల 

యును. ఈసూత్రముల ననుసరించి యే చసృస్తుత కాలమం దనేకదేశ 
లలో ప హిం చుచున్వా ర మలం (చుభుత్వమువాగు తమకార్య్య ములను నిర్వహిం చుచున్నారు 

(క్రయ ముచ్చి కొనుటకు పిలు లేని _ దేశసంరక్నుణా, న్యాయా 

నాశ్రియమాలతీర్చ దువ శిక్ష ఇము లో నగు వానిని Eph పోలీసు 

వాం,డ్రను, కోర్టులను కారాగ్భహములను నెలకొల్పి ప్ర, ప,జలకు సమ 

కత కాన కయ మిచ్చి కొనుటకు ఫీ లంన్నను అట్రిపని 

వేయుటకు సృజలయం దెషస్టమును సామర్హ్యమును లేకపోవుబచేత, 

నలయునంత మట్టుకు లభింపకుండునట్టి విద్యాపరికర ములు, ఆనోగ్య 

సాధనములు లో నగునానిని చుభుత్వమువాశే కల్పించుచు న్నారు. 

శు యే మిచ్చి కొనుటకు ప ప, జలు సిద్ధపడింయున్నను అట్ల పద్దతి వూలమున 

చ్యోసారాదులకు కొ్న్ని pales కలుగు నని కోడు వంతెనలు 

లోేనగువానిని స్కభుక్వెయువారి నిర్శించుచున్నారు. ఏకముఖముగ 

నుత్చత్తి యగచుండు పదార్థముల కృయము అత్యేధికముగ నుండ 

కుండుట కై వాన్మిక్కయ ములను ప్రభుత షమువారు నిర్ణయిం చుచుందురు. 

రెలుచాగ్లీలు, ఏిద్యుద్దిసములచాక్ట ల లో నగ నవి యిట్టివి. (క్రయ 

మిచ్చి వ 

కరము లని యెంచి  అట్టివాన నుత్స త్తి చేయకుండుటకున్తు ఉత్పత్తి 

చేసినను ఆల్బనూత్కేముగ నుత్పత్తి యగుటకును కావలసిన యేర్చా 

టులను _పృభుత్వమువారు చేయుచుందురు. కల్లు సారాయి్యి నల్ల 

మందు మొదలగు పదార్థము లీట్టిచి. ఏకముఖముగ నుత్ప త్తి (Mono- 

polistic production ) చేసినయెడల చౌకగ నుత్స త్తి చేయవచ్చు 

నని యెంచంబకు పదార్థములను కొన్నిటిని ప్ర భుత్వమువారే 

ఠయారు చేయుచుందురు. తపాలా తంతిసౌకర్యయు లన్నియు నీజా 

తిలో చేరినవి. విణేశవస్తువులపోటీవలన స్వదేశమునళు నిశ్చితేమగు 
నష్టము సంభచించు నని స్పష్ట మగునపుడు అట్టిపోటిని నిలుపుదల 

చేయుట. చా రనేకముల, నేర్పాటులను గావించి స్వ దేశమున 

_*శేయేపరి శమ లుండవలయునో తీర్తానించుచుందురో. నిరుద్యోగ 

లకును తాం I వృద్ధులకును gree శేర్పతేచి సొంత, 

ముగ క్రయ మిచ్చి పదార్భములన కొనుటకు వారికి శ వన 

అట్టిళ కిని వారికీ కల్పించుట పొశ్యొ త్త స్యదేశములందలి ప్ర, ప,భుత్వము 

క్షు? కాచార మైయున్నది, కొన్ని దేశములలో హలివాండ్రకు 

యజమాను లిచ్చు వేతనము లింతకం కు wipe వి గ 

దనియు, భూస్వాములు ర శ తులయొద్దనుండి తీసికొ సిస్తులును, సాహు 

కార్లు బుణ సులనుండి తీసి సిక నువడ్డీలును న. నధికముగ నుండ 

గూడ దనియు (చుళుత్వమువారు “నిర్ణయించుచుందురు.. 

ఈ సందర్భమున నాలోచింపవలసిన ప్రధాన  వివయ 

'మొక్ళు.టి యున్నది. పభుత్వ మనునది బేశమున తలతో సాముడా 

యికముగు లాభ మును సవుకూర్చుట కై యేర్పడియుండు స సంస్థ, వ్యక్తుల 

చర్యలనలన నిట్రలాభధమున కాటంకము కలుగసనపు డట్టిచర్యలకు నిరో 

న కలిగించుట దానియొక్క. ముఖ్యమైనవని, ఈపని చేయుటలో 

ఆర్త శా 
థి 

శ్రుజ ఏ సీదపడియుండు కతలు కొన్ని వాని 
యి థి 

దానికి * పండనము ?, అను సాధన మున్నది. సామ దాన 'భేదములచే 

సాధింప లేని పనులను దండోపొయముచే సాధించుటకు సృ్కభుత్టము 

సృయత్సించుచుందురు, నీనినిబట్రి (సృభుత్వమువారు వ్య 

స్వాతంత్ర, త్ర వ్పీయును నిఫోధించుట లో నంతవజుకు వెళ్లు యు క్షమో 

స్పష్ట. మగుచున్న ది. దేశములో నుండు నొకప క్షమువారిశే కాక దేశ 

మున కంతేకును లాభము చేకూరు నని యూ అట్టిలాభము చేకూరుటకు 

దండోపొయ మవసర మనియు నిశ్చిత మగునప్పుడు (సృభుత్వమువారు 

తారు 

ల కోవినుయములందు జొ క్యము కలుగయజే సీక్రొనవ లెను, 

“పని వివరింపబడిన కార్య ములలో 'నశేకములను గావించు 

టకు (సృభుతేష్ట ము వారికి ధనము కావల సియున్న ది. ధనము లేనియెడల 

ఎసినములను విద్యాలయములను ఆకోగ్యసాధనములను నిరద్యో లకు 

కావలసిన వసతుల sR మన. వీలుండదు. ఈధనములో చాల 

భాగమును పృభుత్వమువారు ' సంపాదించు 

చున్నారు. పన్నులను విధించుటలో వారు పరిశీలింపవలసిననూ త్కము 

లనేకము లున్న వి, న్య కల ere కిని బట్టి పన్నులను, ఇ! 

చేయుచుండవ లెను. 'ధనికులమొద్దనుండి అధికముగను, దగి దులయొద్ద 

నుండి తేక్కు_వగను తీసికొను సం్రప్కృదాయమున  కిదియే కారణము. 

"పన్నుల వూలమున 

 అరము నుత్స త్తి చేయువారు నిరుత్సాహులు కాకుండునట్లుగ పన్ను 

లను విధించుచుండవ లెను. స్వ ప్రయత్న మువలనను సొంతపరిక్కేమ 

మువలనను గాక అవ్భష్ట్రవళమునను అనుకూలసం దర్శ ములమూలము 

నను ధనమును గడించువా రనేకు లున్నారు. గొప్ప భూస్వాములు, 

జమాకొ దారులు, వడ్డ వ్యాపార ము చేయూసాహు కార్లు) దానము మాల 

మునను వార సత్వముమూలమునను అర్థ మును ను సంపాదించుచుండువారు 

ఈజాతిలో చేరినవారు. వారి తా వట క ష్టార్టిత ములం కాను, 

అట్టి వారియొద్దనుండి నక్క్కు_వప న్నులను PRC wed ధర్మము. 

దేశమం దుండు పన్నులపద్ధతి మంచిచియా కాదా యని నిర్ల 

యించుటలో, విచారింపవలసీన విషయము మటీయొకటి యున్న దెం 

వనూలగు పన్నుల నెందులకె ఖర్చు పెట్టుచున్నా రనుట చాల ముఖ్య 

మగు. వివయము. బేశోప'కారకమగు పనులను చేయుటకు ఖర్చు పెట్టు 

చుండునెడలను, ఖర్చు' పెట్టు ఉద్యోగస్థ సులు లం-చచగాం డ్రుణాక న్యాయ 

ముగను -నేర్పుతోడను తము పనులను PR క్ నెడలను పన్నుల 

నిచ్చుట లాభకరము. మనలో నొకా_కరము వేటువేటుగా ఖర్చు 

"పెట్టుటకు బదులు. (పృభుత్వమువారు కొంతధనమును మన యొద్ద తీసి 

జ మొల్త త ముగ, ఖర్చు పెట్టుటయే పన్నుల లలోని ప్రధాన లక్ష 

ఇము, మొ త్రయగ” ఖల పెట్టుటవలన కొన్ని లాభములు hs 

వతు" | శ న ల 

“లాభా చేకుయు క్రయవిధానమును యుకము కాదని ని సృష్ట 

మగునఫుడు. ప్రభుక్వమవారు ఆరి కోవిన యములలో జోక్యము కలుగ 

జేసికానుటబ యుచిత మని 

చున్నారు. కాని లాధాశే కలో జరుపంబడు వ్యవహారము లెన్నటి 
స 

"& కారు లందటు నంగీకరించు 

( 

kL wee 



అర్ధళా ములు an 
కళ 

ఈ 
కిని యుక్తముగ నుండంజూల వనియు, కొని నము రంగన్న ములో యుక్త 
ముగ నుండు ననియు, కొన్ని సందర ములలో యుక్తముగ నుండ 
వనియు నివేదన చేయుట పొరపా టనియు, కావున అట్టియ పే 
తతో. వ్యవ హారములు జరపంగూపడ దనిము నా 

-ఈమకతము ననుసరించినవారు అర్థ *త్ప త్తియు, అర విభజన ము 

వాదము కాదు, సంస్కృతే మనందు “వేదాంత, గృంథములు “పెక్కు. 
లున్న వనువారు శృం-గారరసమును వర్టి చు నలంకార, గృంథమ:ల 

సంఖ్యయు, నాయికానాయకుల యపదిమిత శృంగార చేస్టలను వర్తి ంచు 

కావ్యములసంఖ్యయా, కామశా(స్త్రములును నుజవంగూడదు. శిల్చాది 

3 మూల్య శా్రంబులును సెక్కు_లు కలవు. ఇంగ్లీ షు (పళుత్వము ప్రారంభ 

నిర్ణయము  మొదలిస పను లన్నియు ప పృళుత్వమువారే చేయుట | గునివటకును,,. పాందూ బేశమందలి క ళాళాళశలములఖ్యాతి. జగ ra 
మంచి దని చె ప్పెడరు.. ఏయేపదారముల నుళ్ళ త్రి తిచేయవలసినది. నిర్ల యును వ్యాప్ంచియుం డెను, మనవా రైహీకవిపషయములను లకు 
యించి ఆయాపదార్భముల నుత్పత్తిచేయుట్క చేసినవానిని దేశములోని పెట్టనివారు గాని చేత౧గానివారుగాని అయినయెడల మనదేశ మిట్టి సృజలకు పంచి పెట్టుట లేనశువ్యవహారము లన్ని యు పభుత్వమువా | వైభవమునకు నెట్టు వచ్చియుండును? కావున చీస్ రోముమొద 
రఏగ.నుండవలె నని వారివాదము. ప్రస్తుతము రసీయాయం దిట్రివిధాన | లయిన _ దేళశములవారీతోపాటు హీందువులలో( గొందణుమా త్ర 
మున్నది. ఇందులోని గణదోవ. ములను విమర్శించుట కిది సమయము | మధ్యాత్త్మ విద్య నభ్యసించిరి. మిగిలీనవా రందటును సంసారమున 
కాదు. రా జ్యూంగవ్యవస్థలను బట్టియు, రాజ్యాధికార మెవరిచేతిలో | కుపయు క్తమైనపనులను జేగి సరి. అందుచే మనదేళశమందును కొన్ని అర్ధ 
నుండునో డానినిబట్టియ్. నిట్లివివ య ములు నిర్ణయ వగుచుండ శాస్ర్రములు ఫు క్షైను. 
వలెను, అర్ధళ్యాస్త్రఘును;టేం చినజ్ఞానమ పరిపూర్ల en తక్కిన పురుసార్గ ము లనుబటి మనవారు శాస్త్రముల నన్నిటిని నాల్గువిధ 
సాం భుక శాస్త్ర ములపరిచయ మళ్యావక్యకము. ములుగ విభజిం చీరి = ధర శ శాస్ర్రముల్బు అర్థ శాస్త్రములు, కామ 

Fe లః రం.) శా(ప్ర్రముల్కు మోకుళాస్ర్రయులు. మచన్వాదిస తులు ధర ర్మశౌయ్రం 

ములు, శుక్ర,నీతి మొదలయినవి అర్హళ్మాస్త్రములు, వాత్సాయన 

టహ్గానూత్రా తొదికములు మోక్ష 

కా స్రయలు, Wed ల బరస్పర విరోధములు వచ్చి 

నప్పు ్యామ ప్ర ప,మాణ మన్నవిషయమునం డభి ప్రాయ'భేదములు 
దని ౨వ, అందువలన నర్శశా్యస్త్ర) ములు హీంమాదేశమునందుం బుట్ట లే | కలవు1. సతమ మనకు నితరశ్యాస్త్రములతో బని లేదు. అర 

యు వనిదదుుం6 నెందు చెప్పెదరు. ఇ టునునారీలో గొంచటు పం కాత్రుకుతో బని, కలదు, కావున దానినిగుటీంచియే విచారింళము. 

జేశళ కలు కొొందటు Wr re భక్తు లీ శీల చెప్పెద 

రన6౫ా పొాందూదేశరుందు  వేదాంతవె వై రాగ్యము లెక్కువ. యిని 

చెప్పినయెడల నది పాశ్చా త్త స దేశములక ౦ హె పారమార్థిక విస యవిచా 

రమున సల్యేధిక వై మైనది గా దేలు నని ఏర భావము, నిందకులును 

ఇట్లు చెప్పుటకు? గారణము పీంమాచేశము కళా కాశలయుల యభి 

వృద్ధికి దగిన దేశము కాదు ; ఇతర చేశములవారి సరకులు కొను చుండు 

టయే విరిపని యని నూచించుటయె, కాని వీ రిద్దటును చెప్ప కకక నిజ 
మెన విషయము కాదు, జః 

అర్థశాస్త్ర సృములు __ (హిందూ టేశమునందలివి ) 
హిందూ దేశమునందు 7 ee మెక్కు వ గనుక. జనుల కర ములయ౦ 

దాస క్త క్రి లే? వా రర్భములనుసుబించి విశేవ ప పృయత్న ములను వేయ లే 

సూ శ్రాదులు కామశాస్త్ర ములు. 

6 ఎందు శృుతిస సతివిరోధమయు లేకుండ రాజభర ర్మములును, 

మంచికౌకలముచే. భశార్దనము చేయునుపాయములును ఉపచేశిం పయుడి 

యుండునో యది అర్థశాస్త్రము " అని కుక,నీతియందు2 ఈళాస్త్ర 
లక్షణము వెప్పణుడియున్న ది. ఇందువలన a శా! స్త్రమునంగు రాజ 

ధర, ములున్కు ధనాన్టనచర్చయు నను రెండువిషయములును ఊండును 
అనుట స్పష్టము, కావుననే యీశా(స్త్రయునకు 6 నీతిశాస్త్రము *, 3 

6 రాజనీతిశాస్త్రము ?,. “* దండనీతిళాప్ర్రము ?3 అన్న నామాంతేర 

ములుకాడం గలవు. అర్థళాప్ర్ర మను పేరుకంకు " నీతిళా స్త్ర ' మను 

ఏ దేళశేయునందును . 'ఏకాలమునందును పరమార్థవిచారమును చేశే యెక్కువగా సంస్కృత భామ యందు. వాడుకలో - నున్నది. 
జేయు వారు కడు స్వల్పసం ఖ్యాకులు. వహీకార్థమలనునుజించి | విచా | ఇందుకు. గారణము లేకపోలేదు, ఈ గ (గృంథములలో నర్భ(ధనృ బిచా 

గ్రించువా రసంఖ్యులు, ఈనియమమునకు హిందూ దేళముమాత్, ముప 'రముకం కు" రాజధర్మ మాలనుసుటిం చియే ఇ యిక్కు_డుచర్చ యుండును, 

న అర్ధళా క బలవత్ ధర్మశాస్త్ర, మితి సి లః ష్ (యాజ్ఞ, స సృ. గ అర్థ. ఏవ త్ర ధాన. ఇతి బానే. క అర్థమాలౌ హీ 

ధర్మకామా వితి” (కాటిల్యార్గశ్వాస్త్ర ము), న, 

2, శ్రుతిస్క ఫ్ఫృళ్యవిరోగన రా జవృ త్తొదిశాసనమ్, రుయా క్యార్థార్దనం య. త PRED 00 (ఈ అ్క 3 పల్ల నో 29. 

8 ఆర్థశాస్ర్రుము, నీతిశాస్త్రము, రాజనీతిశ్యాస్త్రమ్ము దరిడనీతిశాస్త్రము అనుపదములు - మన వూర్వ గృంథములలో సమానారక్షము 

లుగ చాడంబడినను,. ఇప్పటి శా ఫ్రై భివృద్ధి ననుసరించి, యావక్యేకమును. జాచి. “పాలిటికల్ ఎోకానమోికీ (Political Economy) 6 అర. 

కామి మన్నమాటయు ఎధథికు (Pues) అన్నదానికి. 6 నీతిళాస్త్ర మును. వు ( Politics ) “ రొజనీతిశ్యాస్త్రము న్కు 

6 క్రి మినల్ లాకు ( Criminal we L దండనీతి Soa రూఢి చేయుట మంచిది, 

౫౯ 



| రణ 

గ్ గ్రైకుత త్త ్ వవేత్తలు వ్రాసినరాజకీయవివయక గం థములయందు (గాడ 
నే, యర్ధవిచారము త తక్కు_వగనుు, రాజ్యవిచార మెక్కు_వగనుండును, 
ARE దరవిచార మొక స్వతేం తళా ప్ర ముగ బరిణమింప 

లేదు, కనుక దానిని రాజ్యవిచారమునకు సంబంధించిన యొక శాఖగా 

నెంచిరి. ఇప్పటివారును ఆర్డీ క శా ప్ర ము నకు 6పాలిటికల్ ఎకానమి) 

(Political Economy), అనంగా రాజకీ యార్భశా స్త్ర మని" "భీరు 
"పెట్టుటయు మొుదట నర్ధశా్యస్ర్ర్రము రాజ్యలేంత్ర శాస్త్రము నకు 

శాఖగా ము జెం'దె నని సూచించు చున్నది, 

ఇదెయు6గాక రాజు అభ్య సింపవలసిన శాస్త్ర యలలోే ఆనీ 

కకం తోయి వార్త, దండనీతి అను నాల్జుశాస్ర్రములు చెప్పంబకి 

నవి (శుక్ర 3, అ. ౧, నో, ౧౫౨). వినిలోోే ఆన్వీక్షకియందు( దర్క. 

వేదాంళములును, శ్రీ యియందు ధర్థాధర రృకామాకామములును, వార్త 

యం దర్జానద్ధములోను, కట న్యాయాన్యాయము 

లును ఉండును (శ. ౧4౩ - ర. వార్తాళాస్త్రయును గుటీం 

చియు నింకను విభారింపంగా నందు వడ్డివ్యాపారము, వ్యవ 
_ సాయము, వాణిజ్యము, గోరక్ష యనువివయములు పర్గింపయబడును 

అని తెలియుచున్నది (శ్లో. ౧౫౬). ఇది వృత్తులకు సంబంధించిన 
శాపము, అందుచే వార యనంబడియె. ఇటు క వారా” శౌయ్రంము1ే 

— Tr, బాటే 

మయొక్క_ పేరేకాన్సి యానామము గల గృంథము లెచ్చటను గానరాను. 

అర్హళా(హ్త్రములమోం౭ది గ, ౦ధములను నోధింపంగా బృహస్పతి 

న్మూత్కము లనియు, శుక్కనూ తృము లనియు రెండు న్యూత్స గ గుంథ 

ములు చిన్నవి కనయిడుడున్న వి. వీనిలో కం క లే 

సూతే, త ము లే కలవు. బృహస్పతిసూ త, తృములలో అర మనియు, 9 ఆరా 

భాస యు ధనము రెండువిధము లని చెప్పయబుడినది. నాయ 

మార్లమున సంపొదెంచినది ఆర అగ్యాయమార్గమున గడిం వినదె 

అన్హాభాసము. సుఖమునకు be aes ధర్మము, ధర్మమునకు మూల 

నును అని చెప్పంబడియున్న ది4. శు J సూత త్రృములందు, దండము 

వలన వృత్తులు నిలుచును, వృత్తులవలన నే అర్థము లభిం చును, అర్థ మే 

యుండదు 

అరశా స ములు 
ఢ ౮ క 

ధర్మ కామములకు మూలమ్సు అర్థ వే అన్నికార్యయులకును మూలము, 
అర్థవంతుని సర్వలోకము సత్క్హరించును, అము లేనియెడల నిందు 

నైనను ల్ క్ర మగ "రవించున్వు అజరామరునివలె నరము 'సంపాదింప 

వలె నని చెప్పంబకియున్న ది, ఇందు “నహి ధాన్యసమానొ' ఒర్థః ?, 

అనగా. ధాన్యముతోో సమానమైన భు 'లేదు అని ప్రతిపాదింప' 

బకియున్న ది. పాళ్చా త్త్యార్థశా ప్ర్రజ్ఞాలలోని నిసర్లసం పృదాయము | 

( Physiocrats ) నా హాం నిట్టియభి ప్రా వొయమునే చెప్పుదురు, 

వృవసాయమువలన( బుట్టున దే నిజమైనధనమ? కళొ కొశలములవలన( 

బదార్థమునందు మార్పు గల్లునేకాని క్రొ, త్తధనము పుట్ట దని వారి 
© ఇ సిద్దాంతము, అదియే శు క్రాచార్యునియభి ప్రా యముగ6 గానవచ్చు 

చున్నది. 

"ఇ జ క 9 ళ్ పె న్తూత్క గృంథము గాక శుకనీతి యని యొక శోకా 

క గృంథము కలదు6, ఇతర నీతిశా స్త్ర ములందువలెనే యిందును 

రాజనీతియే యెక్కు_వ కలదు. ధనమునుగుజించి స్పల్పవివ యము 
లక్క_డక్క_డం జెప్ప (బడినవి. పశుథాన్యవ స్తా దికములం గడ్డపటిక 

వజికును ధనము లనియు (౨-౩ ౫౭ ), వ్యవహోరమునశె ముద, 

వేయబడిన చెండి బంగారము రాగిధాతువులకును, గవ్వలు మొదలు 

కొని రత్నములవజకును అన్నిటికిని ద్రవ్య మని పేరు గల దనియు 
(౨-౩ ౫౬ )౩ దేశమును బట్టియు కాలమును బట్టియు వస్తువులనెలలు 

5 కట్ట్రవలయును గుణహాన మైనట్రిదియు (Not useful y వ్యవహో 

రాకును మెనట్టిదెయు (Not exchangabley నగు వస్తువును చెల 

(ర-౨-౧౦౪-౫), వస్తువుల సులభ సులభత్వములను 

బట్టియు, గుళాగుణసం, శృేయమును బట్టియు వస్తువులవెలలు "హెచ్చుచు. 

దగస్దచు. నుండును (౨-౩౫[౯) అను కొన్ని మాలసిదాంతములు ౧ ధి 
రాజులు సూ త్కృరూపమున6 జెప్ప(బడియున్న వి, ప జల యొద్దనుండి 

a 

గుళీంచియు నెక్కు వగం జెప్ప(బడియున్న ది, 

ఎకనమిక్కు, పొలిటికల్ రాడా అనుమా టలకు మా జెప్పంబడిన * వార్తా” శాస్త్రము చాలవజకు సమానము గాన 
వకు * వార్తాశా్ర ” మని పేరు మార్చవలె నని  కొందట యభి ప్రా వాయము, కాని 6 పూర్రా” శబ మిప్పుడు సమాభారపరముగ 
ముండుటచే ఈ శబ్దము. నిప్పుడు "పెకలించి మజేయొకయర్థమను రూఢిచేయంబోవుట చిక్కులకు గారణ మగును, అర 

మనుపదము ఈ ధవళా స్త్రయు అను నర్హమందు యోగముగన్సు రూఢముగను డాన్న ందున దానిని మార్చ వలసిన యావ క్టకము లేదు, 

2, ఇవి అచ్చుపడ లేదు, చెన్న పట్టణము, ప్రై చ్యలీఖిత వు hahaa o ప 

రి, న్యాయగ తార్టాత్ విప రీతో ఒర్జాభాసః, 

4, సుఖిస్య మూలం ధర్మ కి భరస రృస్ట, మూల wy 

ర్ దండేన 

హుమత కః, మా 

0చిరి, 

ప్రణీయ లే వృత్తి; వృత్తిమాల మర్భలాభః, అరమూలౌ ధర్మ కానూ. అర్థ మూలాన కార్యాణి, అరన్ సర్వలోక 
హొం ag ద్ర, మష్యర్థహీన మవమన్య తే లోక8, అజరామరవ దర మర్జయేత్ 

6, దీనిని చెన్న పట్టమునందు గస్ట్రవ్ ఆపర్డ్స్ క అచ్చువేసెను. (బృ బు, ప్రకాణపండ మల ల్ల యళ్యర్ర్రిగారు దీనిని తెను9స లోనికి భాహాంకరీళ 



అర్ధస్వ ను ౧డు-అ ర్ధాప స్తీ 

మునపూర్వులు చ్రాసిన అర్థ కా్య్ర్రము లన్ని శిల కాటిల్యుని 

అర్హశాప్ర్రయు! అగ గృస్థానము నలరకరించియాన్న ది. క్రీ కీ, ఫూ నాల్రవ 
శ్రతాప్రియందు మగభసామా జ్య యును ఉత చంద్రగుప్త 
వ్ కవర్తికి కుడెభు జమె అత నియొద్ద కౌటిల్యుడు ప్రధానమంత్రి? 

నుం ణెను. అందుచేత నతని గ్రంధ మందలి విషయము లెేకములు 
వ్యవహా రానుభవ జనిత ము లన్సి చెప్పందగియున్న వి. ఈగ, ంఛము నుహో 
సము దృమువంటిది. ప్రాచీనకాలమందలి లౌకీకవ్యవపోరమలసలోం చి 
తెలి సఫొనంనోరువా Dae Rs దీనిని తప్పక చదువవలెను. రాజ్య 
పరిపాలన కమ మిందలీవివయ ములలో పృథానమైనచెనను అప్పటి 

సాంఘీకాభారములు, అ కసం (వృుదాయములు లోేనగువిహ యము 

లెన్ని యో ఇందు విపఘులముగ వివరింపంబడీయున్న వి. సామాన్యముగ 
నొ కాలమందు రాజ్యము లన్నియు ఏకనాయకములుగ నుం డెను, శృతి 

రాజునకు నమాత్యు లేకు లుండిరి. అమాత్యు లనయగా మంత్రు లని 
ల్ర్మే అర్థము కాదు, పరిపాలనమందు రాజునకు సాహారఘ్యము 
en రందజికు నీచే రుండెను. వీరిలో కొందజు మంత్రు 

లుగను, కొందటు మం తి పరివత్సభ్యులుగన్కు కొొందటు పరిపాలన 
శాఖాధ్యశులుగను ఆ ండిఏ, గ్రామపరిపాలనవిధానము నగరపరి 

పాలనవిధానముకం కొ ఫీన్న ముగ నుం డెను, పద్ధతి ప్రకారము (Town- 

planning ) నగరముల నిర్మీంచుట్క జనాభా లెక్కల సిద్దపటుచుట, 

నగర పారిళుద్ధ్య్యమున తగన యే ర్వాటులు చేయుట, శూన్య ప, ప దేళ 

ములలో 

కాటిల్యునియభి ప్రాయములు పరిశీలింపందగియున్నవి.. 

కామందకీయనీతిసార మను, గ 

యార్గశ్వాస్త్ర ము ననుసరించి, డానికే సం గృహముగ చ్రాయంయబడినది, 

ఇది ౧౦-వ కతాబ్దినా(టి ౫ గ్రంథ మెయుండును? 

6 నీతివా క్యామ్భుతమ్ ) అనునొెక చిన్న గృంథము కలదు, ఇదె 

౧౨-వ శతాబ్దియం దుంకిన జై నపండితునిచే వ్రాయబడినది. ఇతర 

నీతి గ గ్రృంథములవ లెచే యిందును శాజనీతియే వ యెక్కు_వగం జెప్ప 
el వార్హా'సము దేశ మను చిన్న (సృకరణమునందు గృపి. 

పశుపాలనము వాణిజ్యము అనునవి “వా ర్త * యనియు, వారా 

సమృద్ధి: యందే రాజుయొక్క యన్ని సమృద్ధులును కల వనియు, 

వృద్ధబాలవ్యాధిత తీ పశువులను బంధువులను పోషి ంచినట్లు పోషింప 

(సృజలను చేర్చుట ( Colonisation )9 కొత్తగ జయించిన 
న. పాలింపవలసిన క్రమము మొదలగు వ న 

గృంథ మొకటి గలదు, ఇది కాటిలీ 

రో౬౭ 

వలె ననియు. జెప్పంబడియున్న ది3, దేశాంతర ములనుండి వచ్చెడి 
సరకులను గుణించి యిందు నొక చిత్ర మెనవాక్యము కలదు, “కుల్క_ 
వృద్ధియు, బలవంతేముగ( బణ్యమును ( అమృంగలవస్తువులను ) తీసీకొను 
ల దేళాంతరముననుండి నున దేశమునకు సరకులు రాకుండుటకు6 

గారణము 4 అని చెప్పంబడి అనది, ఇదె యిప్పటి స్వేచ్చ్భావ్యాపార 

( Free trade తే త్ర త్ర పముయొక్కు_ వీసయా ప పమైన నూత ముగ య గాన 

వచ్చుచున్న ది, 

కానుందకమ్యూ బదైననీతి సుమతిశతక మును దప్ప తెలుయసన. 
నర్గ శాస్త్రము లున్నట్లు 'తెలీయదు కాముందకము తెలుంగు పద్య 

కావ్యతాపమున నున్నది; ఆముద్రితము. భారతాదులయందు రాజు 
నీతి కొంతవజకు భాషాంతరీకరింపయడినది. తెలుంగు ఫౌరతమందలి 

సభి"పర్వము, ౧౮ - వ అళ్వాసము, శాంతిపర్వము, వ-_-వ ఆశ్యాసము 
చూడనగును. అజవమున తిరువళ్లువర్ అనుమహాత్తుని చే రచింపబడిన 
కురళ్ అను మహో కావ్యము కలదు, దానిని కెనుభులోనికి( 6 చొ వర్ల 

పదీ! ముక్త) యన్న పేరుతో. కనుప ర్తి శ) విద్యానందనాథులివార 

భౌటాంతెరీకరించయాన్నారు. 

అను మూ గు 

అందు ధర్మ ము, అర్థము, కామము 

ద్రుకరణములు కలవు. పః కంక జ (ప్రకర ణమునం 
దర్భమును స నీతి సవి స్పరముగ( ఇెప్పలుడియున్న ది. 

(కా. వేం. టే 

అర్ల స . నంగా నా అర్తికులొ 'క్పన్న (బ్ర బృవరి. 

అర్థసాథకు (డు __ నామాంతరము రా వ్వ వరనుండు, 
దశరథమహా రాజుయొక్క యెనమం ద్రు, మం శత్రులలో నొకడు, 

అ ర్ధ న గు = _ సాధ్య నామక దేవతల పుత్రుడు, . 

అర్ధాపత్తి ఎఎ వేదాంతులచే నంగీకరింపంబడిన సుమా 

ణము. దీనిని -నై యాయికో లంగీకరింపరు. సాధారణముగా న స 

తు. మ్ €చ్చెదరు. బలసీన దేవదత్తుండు పగలు ననా? 

చేయండు: కావున రాతి త్రీభో జనము చేయును. బలసియుండుటయు, 

పగలు భోజనము త్ తు జూడ రా శ్రి భోజనము చేయు 

చుండవశె నని యూహింపవలసియున్నది. న్ా యిచి క కేవలన్యతి 

శకి’ యనంబడు అనుమానముయొక యుదావహరణము, అందుచే 
నిది వేలు పృమాణ మని తలంపరా దని న్యాయమతము, కాని శీవల 

1. దీనిని మామిడిపూడి వేంకటరంగ య్య, ఆపండి వేంకటళా స్ర్రి గాట్లు ౧౯౨౩ లో ఆందీ ధ్రీకరించిరి, 

2, తెలుపన కామందక నీతిళా స్త్ర మను గ గృంథము కలదు, ఇది యెనిమి దా క్వా'సముల పద్యకావ్యము; 
అము ది దితము. ౧౫౦౬ -వ య సరియైన హూణశకము ౧౪౮౪ నం బెనిగింపంబజినది, 

లయమున నున్నది, ప్రాయికముగ సం 'స్కతే కామందకమున కిది | తెలులసనే(త కావచ్చును. 

కృతము అ 

రి, కృషి. సకుపాలనం వాణిజ్యం వేతి వారా, వాళ్తానమ్భద్యా హి 

పకూ న్నాంధవానివ పోవు యేత్ . 

జక్క_రాజు వేంకటకవి 
ఇది త రద గ, ౦ ఇ ంజావూరు గృంథా 

సర్వా సృవృద్ధియో శాజ్ఞుమ్ 66 66 ఎ వృద్ధి బాల వ్యాధిత ష్ణాన్ 

క్ష శల్క_వృద్ది రృలాక్సల్య గ్రవాణంచ చేశాంకరథాంచానా మప పృజేశే. కాం. 



రజల 

వ్యతిలేకానునూనమును వేదాంతు భాస ప్పరు 

ద్వివిధ మైయున్న ది : : (౧) DTN త్తి గా ననా ల ఎచ్చట 

దృష్ట్రమగు ( చూడయిడిన) ఉపపాద్యముయొక్క అనుపప 

చేత ఉపపాదక్షముయొక్క_కల్పన మగుచున్న దో అచ్చట దృహైర్భాప్థ్తి 

యన(బశును. ఉచదాహరణము; పగలు భోజనము -చేయనివాని 

బలుపునందు రా తిభోజనము ట్యల్హాన శ: న్థూలత్వము ఊప 

పొద్యము, అది దృస్థ ము (కనబడుచున్నది). శ్రుత మగు (విన 

బడిన ) ఉపపాడద్యముయొక్క్ల అనుపప త్తిజ్ఞానము చేత ఉఆ పపాదక 

కల్పన 'మెచ్చట నగుచున్నదో అచ్చట శ్రుతార్భాప్తి య న(బడును, 

“ఇంట లేని బేవత్తుండు బృతికియున్నాండు ! అనువాక్య ము కన్ 

యింటికం కె నన్యప్ర, దేశమందు దేవదత్తునకు నునికి లేకయే ఇంట 

లేనిదేవదత్తునకు జీవనము సంభవింపదు గనుక నింటియందు లేనిదేవ 

దత్తుని జీవనముయొక అనుపప త్తిచెత దేవదత్తునకు గృహముకం కొ 

బాహ్య దేశమునందు సర్త (ఉనికి) కల్పింపంబడుచున్నది. శ్రుతార్ధా 

ప్రి ద్వివిధము ; అఫిధా నానుపప త్తి అభిహి తాను 

లోని యొక పదమును బట్టి అధ్యాహృత ము లగునన్యపదము ల నూహిం 

చుట 'ముదటిది. 

లిజానము 
వతు. 

కప తి, వాక్యము 
ది 

“తలుపు” అన్నమాట విని “తీయుము” అని 

యూహోం చుట, ఎచ్చట వాక్యమురమొక్క_ థర్డ్ నర అస్యా కల్ప 

నము లేక షన పకుండునో యచ్చట అభిపాశానుపప తి కత క 

శు తారాప తి యగును, ఉదాహగ ణము, స్వర్షకాముండు యజ ము 
J థ ఆ ౧ Cy 
చెయవ లెను = అన్న వాక్యము వినే మనకు గాన్సిం చుయజ్ఞ ము 

కాన్చింపనిస్వర్దము నిచ్చుట యసంభవ మని తోంది. యీయజ్ఞ ము 

వలన నొకయస్రూర్యము పుట్టు ననియు, నది స్వరము నిచ్చు ననియు 
మివమూం'సకు లూహూం చెదఠు, 

అర్థ __ పృథుచక్రువర్తికమారుండు. శిఖండిని యను నా"పె 
వలన నితండు కాలిం డనుకొడుకును బడ సెను, 

అ వర్ణ (డు _ అయా దుండిన ధర 

బుసిి బుద న బుట్టీనకొడుకు, 

అ ర్ లమి ట్ల పు భూ రు __ 

PE జమోకాదారేర్రానుము. ఇ జనస సంఖ్య ( ౧,౯౯౮ (౧౯౩ ౧). 

గ్రామము, “ జనసంష ౨౨౨౯ (౧౯౫౧). 

అ న్రేపీ5్ నౌ పవేర్వ్యాకొ __ ఈరాకాజేకీయుం డస 
నొకఫురోపొతుండు. క్రీం శే, ౧౫౭౮-వ సంవత్సరమున అక్నరు-చ జీ 

వర్తి యితేనిని భారతదేశమునకు రప్పించుకొని. యితనియొద్దనుండి 

ఫారసీధరోప దేశములను బడ"సెను, దీనికి ఫలితముగ నకృరుచక్రవర్రి 
మొంజ్యాదులను దాల్చెను ; తేనయంత!పురమునం నగ్ని చేవునియాలయ 

. మొకటి క ట్రిం చెను. ఆలయమును కా vee కస్పంజె 

_ వీరిముతమున అర్థాపర్తి 

కార, ఆదిత్యుడు మమకారము, 

sa రం, యం, చెం, ఊం” ఇది వీజాకురనుం తే 

మును చాత 8 కాలకార్య శు . లైనతరువాతి శుచిరె ఇ వో కఫ్? 

"చిత్తూరుజిల్లా poe స్ 

అర్థి-_అర్హనారి ళ్వరుండు 
6 రాత్సిందివము నిరంతర ముగ నీపవి శత్రీస్థైనయున దీపము వెలు6గుచుసే 

యుండవలయును *) అని యాజ్ఞాపింది కట్టుదిట్ట మొన ర్చెను. 

ఒజకసదోవరము. ద ర్భి మహాయిష్ని 

యాజ్ఞ వలన స సృప్తసము చృములును గలసి ఈసరోవరమును నిర్మించెను. 

ప స్నానము చేసినచో స _ప్పసముదృములః లేను eget 

చేసినపుగ్యాము లభించును ( భార. అరణ్య, eq ౮3 ). 

భృంగి యనుగణనాథుండు పార్వతిని వేవింపక 

అరక్రీలకము __ 
య 

__ శివుని భగముశరీర మును 'సంపాొడిం 

న పార్వతీ దేవి. 

శీవలము శివుని నే సేవించుచున్నందులకు6 బార్వతి భృంగ? నిలువ 

లేనంత బలహీనుం జేసెను. శివుం డది యెటీంష వానికి. ననవంణాయు 

ధము నూ(తకోలగా నిచ్చి నిలీ పెను. తనమోందికన్న భక్తురమూంద స్వే 

యెక్కు_డు ప్రేమ కల దన్ని దూచ్చీ పార్వతీ దేవి గౌతముని యార్క్ 

ముమునొద్ద తప స్పానరించి, శివునియన్టైం గ మును గే కొ నెను, 

అర్థ నారీళ్వరు(డు —- సగము పురుసాక్ళతిని. సగము 

_ద్ర్రీయొక్క_యాకృతి నొప్పు ?వపార్వశుల సమ్తిశతరూపము. నవ 

మితోలాకిన యస్థమి, అన్ట్రమితోంగలసిన ఈ సర్గ నారీశ్వర 
న్ Fa కష 

ప్రాయము నుమామహేశ్వరతిథి యని ప్రఖ్యాత మైయున్నది, 

“ అగ్ని సంన ర్హకాదిత్య రానిలౌ పుష్ట బింగుమత్, 

_ చింతామణిరితి ఖ్యాతం బీజం సర్వ సమృద్ధిదకొ 0) 

దీనివివరము 

సంవ ర్తశము 

ర శేఫము అనిలము యకా 

టు స్వరూపము, పుష్ట స్వర మస ఊకారము, “రం క్షం 

తము. ఈ మంత్ర 

ఇది అర్ధ నారీశ్వర దేవ తాక మగు మంత్రము. 

నీ క్రి ౦దె విధానమున (గృసింపవలయును, అగ్ని ఫము, 

క 

మన్వంత్ విన్యాస మొనరించి పిదప బుస్యూది ౨ న్యాసము గావింప 

వలెను, “శిరసీ కళ్యపాయర్ష యే నము, ముఖే అనుష్షుక్ష కొధందసే నమక 

హృది అర్థ నారీశ్వర దేవతాయై నమః? తరువాత కర న్యాస ఫార్వక 

| ముగ నంగ న్యాస మొనరింపవలయును, “రం అంగు సై భ్యాం, నమః, 

అర్హ విడం ___ కన్నాలు కం బంతాలూ కాయందలి కం తర్జనీభ్యాం అం హం ము్యమా భ్యాం వహ్, మం అనామి 

కాభ్య్యం నమః, రం కనిషపాకాభ్యాం వొవట్క్ యం కరతలప్ఫ 

పాళ్యాం ఫట్. ? bina హృదయాదులకతో SONI ga 

చేయవలయును. 

rr శేఫాదివ్యంజనై స్టో కుర్యా దంగాని, మట్ క్రమాత్ 0) 

అని నిబంధము. అనంతరము ధ్యానము, 

“ నీల ప వాళరుచిరం విలస లి నేత్ర 0. 
(య (వి! 

_.పాళారుణోత్సల కపాలకషాలహ సమ్... 



ఆధు ౪. | 5 ట్ర చా. ఇకా ల 

అన్థాంబిశేళ మనిశీం స్కవిభక భూహం 

బా లేందు బద్ధముకుటం ప పృణమామి టఈ5ాపమ్.”, 

ఇట్లు ధ్యానించి మానసికసంప్రూజన మొనరించి, యర ర శిస్టాప 

నము శి వోకపీ పఠఫపుూూజనము మరల ధ్యానము. వేసీ Pun 

పంచ పుప్ప్బాంజలిదానపర్యంతము సలీపి యావరణఇప్రాజన మారంభింప 
వలయును, శేసరములందును, అగా 1 శ్రదికోణములందును, యనా 

నందును, దిశల నందును రం Wass పుడంగముల6 బూజై 

వెను. రకునాక నటే, ప శృుకారము ప ప త్రృములయందు. క 

బూబింపవలెను, పత్తా గ ములందు ( బూరషముననుండీ యారంభించి 

వాహ్, నూ ఊాక్వర టి వైన్లవి, వారాహి ఇంద్రాణి, 

చాముండ్క మహాలక్ష్మీ మొదలగు చేవులను. బూాడింపవలయును, వారి 
వెలుపలి భాగములందు నిం ద్రాదులను, వ జ్రాదులను బూజించి ధూపాది 

విసర్జ నాంత ముగల కర మును సమా _ప్పము ” హేయవల యును, స పుర 

క్చర ణము a 

(6 3 క a లకు మేకం జపే న్మం త్త ఉం మంత్రీ విచింత యక్ 

అని తం తెసారము, 

అర'స ఆడ న్ వ ౬ డు ____ కు = 

అర్థ మాగధి పాతు కక Hh శన చేరు, జైన 

ముకస్థాపభః డయిన మహావీరుడు తన మతమును బోధించిన భాను 

అర్ధమాగధి యందురు. మహావీరుండు వ ముఖ్య యగ C దనమత మును మగధ 

కనా బోధించెను. తనబోధిలు సర్వసామాన్యముగ ప్ర, 

లోని కితరభాషావి శే షాదులనుగూశం జేర్పుచువచ్చె ననియు, ఈరీతి 

పోలిక కానరా దనియు, నిది. యొక్కువగ మహారా వ్ర్రయును 

యుండుననియు భా సపావిదులు Pr ప్రాయము ( నూడుండు : 

వ్రాకృతీ భావులు ). . 
les 

క 

వ ర్థ మాల ___ చిత్తూరుజిల్లా కాళహ సీతాలూకాయందలి 'శాలూ కాయేందలి యొక్ష జమోక దారీ _గ్రూానుము, జనసంఖ్య wid 

| (౧౯౩౧). 

ప్రరీజముతో. నుడంగక మగు వరపుకోటశాలూ కాకు చెందిన ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౫౦౫ 
అక్ష  . 

శ్ యు 

జమికొచారీ శ్రామము. ఇచటిజనస సంఖ్య 3 ఈ౫ (౧౯౩౧). 

గాత మియనూ తః ముల ననుసరించి 

నీవారినుం త్ర యమునకు ప్రజాపతి బుస్సీ, గాత్ర ఛందము. 
లక్ష్మీహారి దేవత, దీనిమంత్ర్కము. 

౪ శారం నమఃపదం బ్రూయా న్నరా దీర ర్య సమన్వితౌ, : 

పవనో కఈకాయె ముం ఫ్రే ఒయం లోకో వస్పకురః. పరః | 0 

ప్రాతఃకాలమున లేచి కార్యక రజీయంటుంసండి విము కండె వైస్సవుం | పష. 

యి స్నాన మునరీంచి ప్రూజామండపములోని.. శశెంచి. 

నామముల (గృహించి తత్తన్నామములతో. నాచమన 

గావించుకొనవలయును. 

| హరయే జేవశాయె నమః, ’ 
ప,జలందజకును : 

సుబోధము కావలె ననుకోరికతో నతడు మాగధి (మగధ జేకభాన. ) 

రీజ ౯ 

వైప్లవాచమనము నీకి క్కీందివిధానమున గావింపవలయును. యా 

ene త్ర యముతో bra మొనరించి . రెండునామములతో. హ 
ప్రతోళేనము చేసికాని ళండింటితోం 'బెవవులను దుడిచికొని | 
'కెండుశానుములతో ముఖస్పర్శము చేసికొనవలయును. మరల నొక 

దానితో హస్తములను, వశేజొకచానితో. బాదములను గడిగికొని 

పీదప నొకచానితో “జలమును. చెత్తిపెని జల్లుకొని యనంతరము 
సంకర్ష ణాది నామములతో ముఖం నాసికామ్షీకర్ణ నా భిభుజవ కములను 

స్ప ి ంచుకొనవలయును, శఈషప్ర కారము నితో వైన్యవాచమన 
మొనరించునా(డు సామా న్నా రాయణాంకేము నొందును. 

6శీఫవ్య నారాయణ, మాధవ, గోవింద, విష్ణో మధునూదన, 
త్రిన్మిక్కమ్క వామన, శ్రర, హృషీకేశ పద దనాభ్య దామోదర, 
సాకీ ౬3 వాసు దేవం ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ "ప్రవపో త్ర తము, అధో 

క్ష) నృసింహ, అచ్యుత, జనార్లన్క ఉపేంద్ర, హరయే నమః, 
ఇ 9 a 
శ్రీకృషప్టాయ నమః,” 

పెని ర్రాస్నక్కమము ననుసరించి యీ కేశవాదినాముములనుండి 

ప పృమైళ నాదులు 

అటుపిమ్షట సోమా ao గిది మాతృకా 

. న్యాసాంతము గల కర మును సలిపి జశేరవర్సీ రా ర్ ట్రిదిన్యాసము గావింప 

వల ను, బుష్యాది న్యాసవిధాన మేలా గనిన ఈ భిరప్సి పృజాపత యే 
బువయే నమః, ముక గాయ త్హ్రభందనే నమః, వ్యాప అర్థల త్తు, 

తదనంతరము ఈ శ్రీం అంసష్టాంభ్యాం 
ఓం శ్రీం హృదయాయ నమః ” అని యావిధమున 6 గరాంగ 

న్యాసములను “ సికొనవలయును, పిదప నీవిధమున ధ్యానము సలుప 

నమః, 

: వలయును, 

నతండు తన బోధల న్వీకరించినభాహ శేవలము మాగధి కాక 4 అర్ధ |. 
మాగధి? యయ్యెవని యం చెప్పుదురు. కాని దీనికిని మాగధిభావకు a | 

బోలి. 

4 ఉద్యత్ _ప,ద్యోతనళతరు చిం త ప్త హేమావదాతం 

pe సద్వం బ్వే జలధి సుతేయా వళ్వధాతా నచ జాస్ట్ర మ్మో 

.నాశారత్నోల్ల సీత వివిధాకల్ప : మూపీతవ్య స్తం 
విహ్తుం వందే దరకమలక్షా మోదకీచ కు పొణికొ,” ౨. సా 

ares అ పళ్ళ్చిమ. గోదావరిజిల్లా శాజేప ల్లీగగాడెం 

అ గాన్న పౌ లెము .,_ విశాఖపట్టణముజిల్లా శృంగ 

స. 

ఆ శ్నా డ ___ విశాఖపట్టణముదల్లా పార్వతీ పురముతాలూ 

| కాయందలి జమికొదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౯౪౦ (౧౯౩౧). 

అర్భాని తము అస్ఫీ రియా చేశ పురా జగు సర్టనపాలన్ 

అనువానిమం త్రీ, తి. అర్బాసిన్ తిరుగయాటు గావించి రాజ్యమును 



రో౭౦ 

| - re 

వశపటుచుకొ నిం క్రీం 

9 
సామ్రాజ్యమును Wass 

అర్బుదపర్వత ము __ ఇది ఆబూ పర్వతమునకు పూర్వ 
భో దాన 9 రీ a అ నామము. ఇదె రాజపుత్రస్థానములోని పిరోహా ర జ్యములో నున్నది 

జైనులకు చెందిన పంచపవిత్రస్తానములలో నిది యొకటి, ఈపర్వతము 
Jo 

మీ(దను జైనుల ప్రథమతీర్థంకరుండ బుహభ నాథుని యొక్కయు, 

నిరువదిశెండవ తీర్ణంకరులశేన నేమినాథునియొక్క యు మందిరము | 
లాన్న వి (చూడుడు : bas స. 

అ రు దు ౯డు 

మర్చుదవంళే మన(6బడును, 

ఎ ౧ ఒజఒకయాదవుండు, అతనివంళ 

౨. జక ఆచార్యుండు (సంచవింళ 

శ్రావణము ), 
అర్హూరుతాలూకా __ నైజాం 

నమునందు నిజామాబాద్ జిల్లాలో నియొకతాలూకా. దీని వై శాల్యము 

౧౩౦౩౮ చదర పుమెళ్లు. జనసంఖ్య జాగీర్ణ తోం గలసి ౧౧౨౨౩౦౫౮. 

“దు Yn _హొచద్రాబాద్ సంసా 

ఇందు అరార్ , బాత్ కొండా అను రెండుపట్టణములును, ౧౬౦ 

ప'ెలును కలవు. దీని కుతరముగ గోదావరీనది ప,వహీంచును. 
య అలి లో 

అరూర్ పట్టణములో పటుగుడలు, -ఏరలు విసారముగ వేయుదురు, 
ళీ లు ల Ge జి 

అర్యను — ఇ ద్వాద శాదిత్యులలో నొకడు, వె శాఖ 

మాసమందలినూర్యు(డు. ఒకొగ_కతచీ యమునియధి కారమును నిర్వ 

 మహీంచుచుండును. " 

౨. పీతృసముదాయములో నొక పృము 

ఖుయడు, కల్పారంభమునందు, 

దక్నీ ఇదిక్సాలకుండుగా నుండెను, 

అర్య ము (డు __ కైశాఖమాసమునందు నూర్యునిరథము 
వంట నుండు ఆదిత్యవి శేహండు, మ న 

అర్రియన (క్రీ 
యన్ జ త oe గీ కుచరీ త్ర, కారుడు, 

యొక్క_ శిష్యుడు మిత్రు, డు ౧౩ ౭ aa నీతండు కపడోషియా 

యనుపట్టణమున కధికారిగ గ (Piefect) నుండెను. అప్పుడు ఎ ఎలానీ 

అనుగుంపు పులు ఆ పట్టణము వె 

నోడించెను, ఇత ౭డు కాన్సల్ అన్న గొప్పయధి కారమును బడ 

"నిను. ఇత6డు ఫ్రోయిక్ త త్త రమునుగుటంచిన యొకగ్గ గృంథమాను 

'వేంటనుగుటించిన Page (గృంధమును, అలెగాండరు శ ఖు తను 
గుణించిన యొకయుద్ గ 

అర్హ వు (స 

శాలూకాలోని జమికొదారీ త్రామము, అ 3౪౩ (౧౯౩౧) 

గ్రంథమును శ జ 

ప్రా. లర౬-వ సంవత్సరమున మోడయక౯ 

యముడు పుట్టకపూర్వ మితండే 

అ కందం = -౧౭౦) __ ఇతనిని అర్రి, ॥ 

ఎపికొౌశేటన 

చ్చ త్రీరాయగా వారీతో య బో రాడి వారీ 

నెం, ౨౦౪) గంజాంజిల్లా పర్షాకిమిడి. 

అద్ది (స నెం, ౬ 8౭) గం జాంజిల్లా పర్గాకిమిడి తాలూకా 

యందలి ed చ్రానుము, జనసంఖ్య ౧౫౦ (ఉత 

అర్జీ శే రి __ గంజూంజిల్లా పర్లాకిమిడి తాలూకాకు చెందిన 
జమోకొదడారీ గ్రామము. ఇచటి జనసంఖ్య ౧౧౬ (౧౯౩౧). 

అ ర్వా వసు వు __ రైభ్యబుషి యిద్దణు ఫు ఫుక్తులలో 

సెద్దవా(డు. ఇతడు తప న్ఫుచెసి తమృ(డెన పరావసువుయొక్ర_ 

పిళ్ళృహర్యను ' చాపి దేవతలను సంతసీ ంప(శే సి తనత౦ ట్ర ని భరద్వా 

జాని యన కీ తుని మరల | బృదికిం చుకొ నియెను, 

అర్వీత వ హస్ప్విలు నాకా మన్య పర గళళాలలోని కా 

యందలి యొకతాొలూ కా. దీని నె వైశాల్యము ౮గాంల చడర పుమెళ్లు, జన 

రు. ౧,౯౮.౦౦౦లు, సంఖ్య ౧౫౭౭౫౩౨౫ లు. సిస్తు సెస్సులు 

| రు. ౧౯ా౦౦౦లు, ఇందు అర్వి, అపి అనుపట్టణఇములున్సు ౨౯౯. 

పలేలును కలవు. ఇందు పత్రిపంట వి శేవముగ పండును, ఇచ్చటి 

పకువులు మంచివని ప, ఖ్యాతి గలదు, గవర్న మెంటువారియర ణ్యముచే 

వ్యాపింప(బకిన ౧౮౦ చదరపు మైళ్లు తప్ప మిగిలినభూమిలో నూటికి 
 డబ్బదిచ్ "ప్పున సాగ యున్నది, 

అ "ర్వ జలనాతము ___ మైనూరురాజ్యములోేని అశ్వే 
శొనుముకడ నున్న జలపాతము, ఈచోట శరావతీనది ౧౧౦౦. 

అడుగులయెత్తుననుండి కందికి పడుచుండుటచే నీజలపాత మేర్చడి 

నది. మైనూరురా జ్యయలోని దర్శనీయము లగు స్థలములలో నిది 

యొకటి. ఈచోట ప శృుకృ్ళతి సౌందర్యము మిగుల దర్శనీయము., 

అరి కెజె — మైనూరు సంస్థానమునందు హస్ఫకొజిల్లా 
లోని ఉత్తరపువై పుతాలూకా. వైశాల్యము రో౮౬ చదరపుమెళ్లు. యా నా రి= ౧౧ 

జనసంఖ్య ౭౯౫౮౮లు. ఇందు 3 _గ్రామములున్కు 3౫/6) పలెలును 
కలవు. వనూలు రు. ౧౬౨౦౦౦, ఇన్చటి భూములు హెచ్చు 
త్గుగ నుండును, పడమటివై పున పెక్కు_గుట్లలు గలవు, దక్నీణపు 
వై పున అమృతమహల్ పశువుల మేంతబీళ్లు కలవు, bey 
ఉకుపడ్డవి. కొబ్బరికుడకలు కా O rm బెంగుళూరు, బర్లొ'రిపట్ల 
ఇముల “కసమతి యగును, 

అర్సీలాక్షా. -. ఇతడు గజనీసుల్తాను అసమా(డవ 
మాసాన్రాద్ అనువానికుమారు'డు. ఈతడు ౧౧౧౫౪ లో తన సోన 

| రుండైన ేరిజాద్ అనువానిని జంపి రాజ్యము నాకమించుకొని తన 
ల 

సోదరుల నందటజను చెజసాలలో( బె స్లైను, బహరామ్ పూ అనువాడు 

మాత్రము తప్పించుకొని నా పోయి అచ్చటి సుల్తానెన 

సంజార్ అను వానిని. సహాయునిగ( దెచ్చుకిొని ౧౧౧౮ లో అర్వ్బీలాకా 
సాను కీడిం'చెను. అతండు లాహోరునకు పాలీపోయెను గాని వానిని 
తరువాత చెజయుట్టి చంపిరి, బహరామ్ షా సింహాసన మెక్కి_ను, 



అర్ష్-అబవనము 

అర్ — కురానుమతానుసారము a సింహాసనము. 
ఈసించోసనమునకు6 గల _సంభములు ౮రాం౦౦0. క స్తంభముననుండి 
మలటియొక “స్తంభము నకు లల దూరము ముప FIRST 

అర్షద్ ఉద్ద ౯ 

నదీ యమక ప్ర 

— ఇర(డు జమూలుద్దీకా అను మహ 

పృచారకుని కుమారుడు. వీరిరువురకారణమున మంగో 
లియా రాజ్యపాలకం డస తో మూరు త్రుగ్గ ఖ్ బాకా ముసలాను మతము 

నవలందించెను, ఇందువివయ మై యొకచిన్న గాభ కలదు, షేక్ జమా 

లుద్దికా కటకనగరమున ( మంగోలీయా ప్రాంతములో నుప డేశికు(డుగ 
bea ఇతడు కటక్షనివా సులకు ట్ _ ఫౌర్వకములైన యుప న్యా 

సముల వినుపించు చుండినను వా రితనిమత మును స్వీకరిం దియుండకై ర. 

జకనాం డితనికి. దా నొకదిపయును నొండమిోందికి నె తీికొనివోయి 

నట్లును ఆదీపకాంతు లక్క_డనుండి నలుదిక్కులను ,బ (బ్రైసరించినట్లును 
స్వప్నము వచ్చెను. ఈస్వప్నా నంతరము జమాలుద్లీను కటకము విడ 
నాడ నిశ్చయించుకొని తన యభ్శిపా, యును చ్రార్థశావసరమున 
నందజు కెటీయగింది బయలువెడల Mor ము అజ్ఞిన్ (మీదు శిఖరము 
మోది కెక్కి. జనుల నాహ్వానము చేయునతండు )కూడ నితని తోడ 
బయలుదేజను, వీ రెద్దలును గలసి కటకమును వదలి చాలదూరము 

వజకు6 బోయిరి, అంక్ జమాలుద్దీనువెంట వచ్చిన మనుజుడు తా 
నొకవస్తువును నగరమున మజచివచ్చితి ననియు, దానిం దీసికొని త్వరి 

తముగ6 జనుచెంచెద ననియు జెప్పి కటకమునకు మరలి వచ్చెను. 

ఇత6 డక్కడ: దన కార్యమును జక్క_ బెట్టుకొని మరలుటకు న్ 

పడగా సాయంకాలము గావచ్చెను, అందువలన సాయంతన లొ నము 

నచటబ"ే ముగించుకొందు6గాక యని ఆహ్వానము కమర త్తమ 

మనిదుశిఖరముమో6ది కణ కుతుబాను ముగించి కందికి వచ్చునప్ప 

టికి ద్వారము మూయంబడియుంజెను, అంత నితడు మరల శిఖరము 

మీాం౭దికిం బోయి నలువంకల దృష్టిని బ్రసరించి చూడ నత్యంత వేగ 

ముగ నిసుకరాసులు గురియుచుండుటయా, నప్పటి కప్పుడే పట్టణ 
మంతయు ని సుక్క కింద. బూంజిపోవ నొక “పెద్ద దిబ్బవలె. గాని 

పించెను. శిఖరముయొక్క_ యంత స్తుదక్క6 దక్కిన వన్నియు 

నిసుకలో.( బూం.డిపోయినవి. అంత నిత(డు భ మో పేతు. డై శిఖర 

ముననుండియే యిసుకమిోిందికి దూ(కి పరుగడ మొదలీకి రాత లె రెండు 

జాములవేళకు జమాలుద్దిను నెట్లో కష్ట ముమోొ6దం గలసికొ నెను. జర 

షినసమాఛార తు విని, 'జమాలుద్రీను. దైవప్ర, కోపముననుండి 

యొట్టివారును దప్పించుకొన(జాల రని జి ఖల. ము అజ్జమతో. 

గూడ శ్వీఘ్రముగ నావలకు వెడలిపోయెను. కతిపయదినములకు వీరు 
“అకూ” నగరము చేరీ యూరిబయటను గూరుచుండి యుండిరి, 

మంనోలీయావం శీయు! 

నాపట్టణమందే వాసము చేయు చుం డెను, ఇతని కప్పుడు ౧౮ సంవత్స 
తులు. జమాలుద్దిను ము అజ్జినులు బయటను గూరుచుండియున్న ' 

సమయమున "తే మూరు జేయనిమి _త్స్ మామార్లమున( బోవుచుం జెను, 

ఇత6ండు దననౌకరుల నందణను, దనవెంటం జనుదెంచుటకుంగా 

డగు తేమారు తుగ్గఖ్ ఆ సమయమున 

రో౭౧ 

ను త్తరువు లీచ్చియు. జోను, కావున నప్పుడు దూర మందు. గూర్చుండిన 
సరుశిష్యులను జూచు త సరా నుల్ల ౦ఘీంచి యట్లు గార్చున్న చా 

రెవ రని వారిని దన యొద్దకు రప్పించి యడిగెను, పీకు దాము కటక 
ముననుండి వచ్చు తే మనియు6 దమ కతని వేటసం బంధ "మైన 
యాజ్ఞ లెవ్వియు. "చెలియ వనియు నుడివిర ఈ సందర్భమున వ్ 
న సన ధర్మ సం బంధ మైన వారాలాపము జరుగ లతేమూ రీత నిగుణ 

ములను ads కాలాంతరమున చాను రా డై నచో ముసలానుము 

త్రమును స్వీకరింతు ననియు, నాసమయమున( దనకు స సృరణము చేయా 
నిమిత్తము మరల దర్శన మియ్యవలయు ననియు gg జమాలుద్దినును 
వీడుకొలి పెను, అంత. గొంత కాలమునకు జమాలుద్దినునకు మరణ 

మాసన్నముగాగాం దనకార్యమును అర్ద దుద్దీనునకు నొప్పగిం చెను, 
సిదప6 గొన్ని సంవత్సరములకు తై తెమారు' Wag ఖానె 
పాలించుచుండ నీబార్త అర్థ దుద్దినునకుం చెలీసినది. ఇతండును 
మొఘులీసానమున కేగి మిగుల కన్టముమాంద లః గలసికొని 
తనం డ్రివృత్తాంతము చెబుకపటిచి యతనినిమోగమును వినిపించ? 
బ్రసన్నుండై ఖాను ఆతను మహమ్మదీయమతేమును స్వీకరిం చుటయ కాక 
తన యధికారముందులి సామంతులనుగసూడ బలాత్కాారముగ నామత 

మును గై కొనునట్లు చేసెను 

అరి __ యోవాబుషీయొక్క_  యిద్దబు కర నో 
జ్యేమ్టుండు, . 

అర్హ ద్దాను డు ___ ఇళని! రెట్టకవి యనియు నామాం 
తరము కలదు, అయిన నిదియయు మొదటికే పెరుగ కానంబడదు. దానిని 

కనుగొనుట కష్టము గానే యున్నది. 'తెలుంగనందు. అయ్యలరాజు, 

అయ్యలభాస్క.రకులు శ్రీః శ, ౧౭౬౯-వ సంవత్సరమునం దు 

రచించిన రెట్టమత స ్రుంథవనకు వవూలమగు గుంథమును కన్నడమున 
సినకవి, ఈ అ క్ ద్దా సకవి. ఈతడు జైన బ్రానాణుయడు. ఇతడు 

tone నగరము నళ అధిపతిగా నున్నట్లు తెలియవచ్చుచున్న ది, 
ఈతండు మారసింహూు ని చమూపతి యెన కాడమర సువంళశేమున( బుట్టిన 

వాయు. ఈకనికాలమును నిగ్గ యించుటకు సాధనములు లేను. వంళా 

వళినిబట్టి ఈత. డొకాజీళం బదుశాల్లవళ తబ్దియాదియం దుంజెసేమో 

యని యూహింపవలపి యున్నది, 

అర ఇం € డు __ క్రాంకవంకపటకంబులను . దక్మీణకర్లా | 
టకచేశంబులికు నధిపతి. ఈతడు రాజరి ర్తి యైన బువభ దేవుని సర్వ 

సంగపరి త్యాగముంజూాచి తేన కట్లిప్ వై రాగము లేకపోయినను 

బావ్యాకర్మముల నన్నింటిని క్యజించి సంచరింప(గలిగాను, అప్పటి. 
నుండియే నా | మతముఫు పెను (భాగం స్కం. ౫ ఈ ౬ 

గద్య. ౧౦). 

అజవము —_ తెలుసవా శేభావను అజవ నని 
 యందురో దానిని ఆభాన్ల్ను మాటలాడువారు * భమిళ ? మని వ్యవహా 



'రోరి ౨ 

రింతురు, సంస్కృత మునందు దానిచే “దృవిడి మందురు, అజబివ 

భావనుసటీంచియు అజివవారినిగులీించియ్య్ము * తమిళ” శబ్దము 
శ్రీందం జాడనగును, . . 

అలంకారకౌస్తుభము  ఇయ్యది సంస్కృత 
మున రచింపంబడిన అలంకార గ ంథము, ల క్రీ రునికమారుం డైన 

విశ్వేశ్వరపండితునిచే కు ఇ ఇందు ౬౧ అర్థి"లం కారములను 

గుణీం-చిమా త్రీ ము 'సవి 'సరముగా వివరిం పంబడినది,. సాహిత్యశా స్త్ర 

మునుసతిం చిన యితర వినయము లీందు లేవు. ఈతండు పండితరాయని 

రసగంగాధరమునుగూడ ఉచాహరించినాండు గనుక ౧౮-వ శతాబ్ది 

వా డెయుండనో ఫు, కది బొంబాయిలోని కావ్యకాలల ఈస్టు బక 

టింపంబడి నది, 

అల౦కారమాడామణి హేమచం ద్రునిచే 

రచింపం బడిన కావ్యానుకాసన మను (గ gen నాళ కనిచేత చ 

సలం సవృ్తి త్త 

అల ౦ “కా ళ్ త్రి లక ము __ 

తమునందు చ్రా యయబకిన అలా 

వాగ్ళటునిచే సంస్కృ 

గ్రంథము, . 
అలంకారము వా చూడుండు ; శనగలు”. 

అలంశారముశ్తానళి కాకా 'విశ్వేశ్యరకృతము.. 

అలంకారములు --- అలంకారములు భామకు నగల 
వంటివి. నగలు శరీర శోభ నెట్లు హెచ్చించునో యౌ యలంకార 

నులు కావ్య శోభను హెచ్చించును, 

ఆలంకారికుల. వేణువేటు సంప్ర, 

కలలో వేజువేజు అభి వా, యములు కలవు, “ విశిష్టము లయిన 

(విశేవముగలవయిన ) శష్టాస్థములు కావ్యము). అనినకావ్యలకుణ 

నముందటు. నొప్పుకొనినదే. హ్ ఈవైశిస్ట్య్ర మెట్టిది యన్న ప్రశ్న 

మునకు నుత్తర మిచ్చునపు డాలంకారికులలో మూడు తెగలు పు ప్రైను, 

ఆవె శిష్య ష్ట్టాము నొందు ధర రూష మనియు, కొొందటు వ్యాపార, 

భూప _మనియా, కొొందటు వ్యంగ్యరూప మనియు చెప్పిరి, 

LL అలంకార సర్వస్వము = = అనంతశయన సం స్కక్ గ్ర 

'చాలంకారికు లెదు తెగలుగ నున్నా రని చెప్పవచ్చును. 

సంప్ర, దాయ మనియు, ౫[-వ దానిని (క) ధ్వనిసం ప, 
మనియు మటీయుక వర్తీ కరణము బేసి చెప్పవచ్చును. 

దాయముటు 3 అలంకార. ' ఆతడు We మనియుగరాడ(ం జెె ప్పెను*. 
పస స్వరూపమునుగుటిం చి మూ, యోగ్యత మగ టీం చియు నాలంకారీ | 

అలంకారకౌను సుభ ము అలంకారములు 

ధర్మ రూప నునువారిలో ౧. ఒక తెగవారు అలంకారము లే ముఖ్యము 

అనియు, చి మటియొక' తెగవారు గణము లే ముఖ్య ము లనియు. 

వ్యాపారరూప ' మనువారిలో 9... ఒక తెగవారు. ఊరక వెచిత త్క్యమే 

(మూటసాంసే) (ప్రధాన మనియు 6, రెండవ తెగవారు. భోగ 

కృత్య మే (ర సవిషయక మైన వ్యంజనా వ్యాపారము ఎముఖ్య మనియు. 

నిర్వచించిరి, ఇట్లు ఎః వ్యంగ్య ( ధ్వని ) వానులతో. గూడి ప్రాచి 

క 

మొదటి తెగవారు భానుహోద టాదులు శకెండవ తెగవారు వామ 

నాదుల్కు మూడవ తెగవారు వక్రోక్సి జీవిత కారాదులు నాల్దవతెగ 
వారు భట్టనాయకాదులు అయిదవ తెగవారు ఆనందవర్గ నాదులు, 1 

ఆలంకారికుల చరి త ము వ్రాయునపు ఉభిన్న మకములకు య గల భేదములు 
లో 

సవి స్టరయుగ వర్గీ సు: అలంకార స్వరూప ము నకు సంబంధించి 

నంకవజ, కిచ్చటం జెప్పంబనును. వెయెదింటిలోను ౧ - వ దానిని, 

I న దానిని క' ల్రీపి (క ) MTs దాయ మనియు, ర-ప 

ప్రదాయ మనియు, ౨-వ దానిని (ట) రీతి 
ప,డాయ 

దానిని (చ) రససం పే 

అ, చాయ 

(సృథానము లని చెప్పుదురు. 

అలంకార సం పృదాయమునారు : —_ అలంకారసం ప 

మువారు కావ్యమున కలంకారములే . 

మిక్కిలి ప్రా ప్రా-వీ నాలం కారీకు క ఇంతెయకాదు. రస 

మును ధ్యనీములాడ నలంకారాంతర్ల తము జే యాని ని వీరి తాత్సర్యము, 

దండి. తన కావ్యాదర్శయునందు న _ అలంకార ములలో. 

జేర్చెనువె. భామహు(డు గుణములకును, అలంకారములకును "భేదము 
చే? సినట్టు. కనబడదు, ఎందు కన6గా * ఫావిక "మను అలం కారమును 

ఖఫఖామహోాలంకార ముమోంద 

వివరణము వాయుచు నుద్భటుండు . 6 మానవుని శె" ర్యాదిగుణ ములకును, 

శీయూరాదిభూహుణములకును "భేద మున్నట్టు కావ్యమునందలి. 

యోజస్సు మొదలయిన గుణామఘలకును ఈ పమాద్యలం కార ములకోను 

భేదము కల దని పరపక్షమువారు చెప్పగా న ట్లనుటకు వీలు లేదు 

సంబంధము. 

శీయూరాదిభూనణయులు సంయోగసం బంధముచేతను నివ 

మానవుని శరీరమందు. శార్యాదిగణములు సమవాయ 

చేతనుర్, 

౦థావలీ, సము ద ద్ర వంభకృరక్యాఖ్య, ర - వ పుట. 

2, తదేవ మలంకారా. ఏవ కావ్యే ప్ప పథాన మితి. త్రాక్యాశాం మతమ్. Le స] : 

శ, కావ్యాదర్శము 32 ౨2% 2, ౨౮౦-౨౯౨ 

సం స్కృతగ, డు భామహాలంకారము : బొంబాయి. ప బ్రకటింపంబడిన ప్రుతాపరుద్రయళోభూవ.ణమునకు '౨-వ 

యను బంధముగ 6 (బ్రకటింపంబడినది. రృరీయ చరిచ్భే దర, -వళ్లోకయు చూడుడు. 

ర్, తర్క_శా_స్ర్రమునందు ప దార్థములయొక్క_ 6 సంబంధము ” శెండువిధములు, సనమవాయ సంబంధము, సంయోగ సం బంధము, పవ : 

మునకు వర్ణ మునక వాసనకు (6 అము so 6 సమవాయ సంబంధము”. ఒక చెట్టుమో6ద€ గోతి PYG దానికిని చెట్టు 

నకును గలసం బంధము 6 సంయోగ
సం బంధము, ' స. న. ట్ట 



అలంకారములు 

నీంఛున్సు “కావున వానికి భేదము చెప్పిన జెప ప్పవచ్చును గాన్సి కావ్య 
ముసనందు'. నొక ్క_ సమవాయసం బంధము చేతనే నివసించునట్టి గుర 
లం కారములకు: "భేదము చెప్పుట గడ్డరికా పృచాహము!, ( అంధపరం 

పర గాని వేటు గాదు అని, చప్పియు న్నా (డు2, 
మున. ఓజఆదికావ్యగుణములును. 

ముల విఫేదము లే, 

ఇట్లు వ్రరీమత 

శృం గారాదిర సములును అలంకార 

_ఇంతియ కాదు ధ్వనియు నలంకారాంతర్షత మే, ree 

ప్రతీయమానార్థము. ( వ్యం గ్యార్ధము ) వాచ్యార్థమనకు నుప పసా్కారక 

ముగుటచే నది అలంకారప ba baat శ్రీః “9 

శళళాబ్టిమధ్యమువా. డగు ల కకక నా. లత 

లయిన. మూండువిధము లగు ప్రృతీయమా నార్థములను ( వ్యంగ్యములను ) 

గూడ నలంకారము లనియేీ బ్ క కియాన్నాలుే. $ న్వని స్ట త్య 

ఉఊమయొక్త యలంకార మునుగూడ c గల్పీంచిరి, 

అరరే ధ్వనిసం పృ ప జాయమువారి యిశ్స్ ప్రా 

యము : — కాని తరువాతికాలపు ఆలంకారిక లీనుతేము నంగీకరింప 

35. అన్ని నుతములను సమన్వయించుకొని యాధునికాలం కారిక 

లలం కొారములనుగు టించి 

యు త్తమకావ్యము నకు 

యీ విధముగ చెప్పియున్నారు. *ధ్వని 

ట్రాణమువంటిది; అది లేనిది. ఉత్తమ 

కావ్యే కానేరదు. కావ్యమున కాత్మ రసము, ళజ్టార్హములు శరీరము, 
ఓదో మాధుర్యాదిగుణములు శ "ర్యాదిక ములవంటివి ; అలంకార ములు 

వోరనులవంటివి; రసము అంగ; శద్దార్థము లంగములు, మాధుర్యాది 

గుణాము లెప పుకును రసమును స కావు అనంగా రస మున్న 

చోట నవి యుండును $ అవి యున్నచోట రసము పుట్టును. అలం 

కారము లట్టివి కావు, ఇవి యంగ ద్వార మునమా త్ర త, మొకప్పుకు రస 

మును అభివృద్ధి చేయును ; ఒకప్పుడు చేయకవోవచ్చును. రసమును 

ఉఊత్కర్షి ంపంేయన పుడు అలంకారములు . కేవలము ' ఉక్తివెచి త (ల శ్రి 

పర్యవసాయులుగ నుండును.” ఇది కావ్య ప్ప పకాళోక క్ర మైనమమటుని 

(౧౨-వ శతాబ్ది) మతము (౮-వ ఉల్లాసము, ౧-౨ ఖో! కములు). దీనిచే 

వీకావలీకారుండు (౧౩ -వ శతాబ్ది ప, తపరు ద్రీయకారుండం (౧రో-న 

శతాబ్ది), అప్పయ్యదీమీకులు ( ౧౬-వ శతాబ్ది); పండిత రాజజగన్నా 

థుండు (౧౬-వ శతాట్టి) మొదలై నవా రందటును ఒప్పుకొనిరి, ఇదియే 

యాభుని కాలం కారీకులముత మని చెప ్పవలసీయున్న ది. 

ములలో నలంకారములు కానవచ్చుచున్న వి, 

ళ౭ికె. 

వీరిమతము ప్రకారము గుళొలంకారములణ కీ క్రందివిధ మయన 

భేదము కలదు :___ . 

గుణములకు నలంకారములకును గల జేదము $= ౧, గుణములు 
రసముయొక్క_ ధర్మములు కావు. ౨. గుణములు రసము లేనిచోట 
నుండవు, అలంకారములు రసము లేక రసమును ఫుట్టింపక యుండ 

వచ్చును. 3. గుణములు తప్పక రసమును పుట్టించును. అలంకారము 

లవళ్య ముగ రసమును ఫుట్టంచు నని లేదు, ౪౮. గుణములు రసమునకు' 

సాకూదుప కారకములు. అలంకారములు అంగచద్వారమున ( శదార్థ 

ములగుం డా ) రసమునకు నుపకారకములు, 

ఇట్లు ప్రావీశాలంకారికులచే నలంకారములకు నీయంబడిన 

గౌరవ టకు. నాధునికుల చేయ దర్శి ంప(బడినది, వీరిమతమున అలం 

కారము లుండినను రసము పుట్టకపోవచ్చును ; అలంకారములు లేక 

పోయినను రసము పుట్టవచ్చును. రస మదివజకే యున్న యెడల నోకష్ట గ 

డలంకారములు దానిని అభివృద్ధిప అుపవచ్చును. చక్కదనము లేని 

తీ నగలు పెట్టుకొనిన (బ్రయోజనము లేదు, చక్కని, స్రీ సాధా 

రణముగ నగ లక్కు_అశేదు. కాని ఒకప్పుడు. నగలవలన "నామె 

మ న మ హెచ్చు కావచ్చును, 

ధ్వని యొద్ది? అలంకార మెద్ది! ; ;__- రస మనునది కావ్యమునకు 6 

నాత్మ గం దిశి పహ న జు డ శ్రముకావ్యరు ధ్వని పృధానయు, ఎందు 

నాచ్యార్ణయునకం మె వ్యంగ్యార్థ 'మెక్క_వరమణీయముగ నుండునో 

యాది యు త్తమకావ్యము. ష్ వ్యం గ్యార్ధము వాచ్యార్థమునకం మ 

నధికరమణీయముగ నుండదో యది నుధ్యమకావ్యము. “దీనినీ గుణీ 

| భూతవ్వంగల్గ మందురు. ఎందు వ్యంగ్యార ముండద్యో ఉండినను ఛీ ఛీ? గలీథి 
స్పస్థ్య ముగ నుండదో యిది అధమకావ్యము. కబ్దార్లచి శ్రాదు లీట్టివి* 

కావున నలంకారములలోC జేరినచి త్ర కావ్యము జముకమున "నధ 

మము. ఎందువలన ? అందు ధ్వని శక గనుక, ఇది యి ట్లుండం 

గొన్ని యలంకారములలో ధ్వని కనంబడుచున్నది. కొన్ని ధ్వనిఖీద 

కావున శండుకకుల 

వారికిని వాదవివాదములు జరగి తేలిన దేమనంా, వాచ్యార్షమును 
_కొంతవజకు పరిత్యజించుటయే * ధ్వని. J యొుక్క_విశేవము 3 అది 

వస్తురసాలం కార ధ్వనులు అని మూండువిధములు, ఈ మూండువిధ 

ములధ్యనికిని వాచ్యములోో (బని "లేదు. వ నలంకారము 

1, ముందు నడచునట్టి మేంక వెళ్ళి బావిలో దుమికినయెడల . చెనుక (బోవు మేళ లన్నియు నందే దుముకును, : దీనిని గడ్డరికా 
'ప వానా మందురు. 
tC 

పుకు ౧౭). 

8, బఇహహి తావద్ wa] 
కం గా తా (౪ ల! 

4 తదిళ్థం త్రి 

 * ల 

విధమపీ ద్ర 

ప్రభృకయ శ్నిరంత్తనాలంకారకారాః . (ప్ర 

2. శూమచం ద్రకృత (కావ్యామశ్తాసనడు ' మింది. న్యవృద్తి ర్తిలో ఊద్భటునివాక్య . ముడాహరింప(బడినది (శావ్యమాలా ప్రతి_. ల 

Maan ముర్ధం వాచో్యపస్కా._రితయాలంకార 

శ 3. 

తీయనూన మలంకారతయా. ప్రుఖ్యాపిత మేవం పనే క్ = ¢ క్ట _ 



ర౭ిళ. 
ఆలం కౌరము.లు 

సిద్ధిం చెనా యది * అలంకార కోటిలో జేరున్సు "అనగా నది | కల వని వేటు : జిప్పు "నక్క.అ'లేదు, పాణీనీయమునందు . ఓ ఈ 
€ అలంకారధ్వని* కాదు, అలంకారమే ; వ్యంగ్యార్థమున అలం | మేయో క ఉప సమాన ష్ సామాన్య పదములు పృయోగింహజడుట 
కారము సిద్ధించెనా అది. “ధ్వని? గాని అలంకారము. కాదు, | చేతను3. వ్యాసరచిత బ, నూ త్రృములలో ఉఊపమారూపకాలంరకార 

వలయు నెడ దానిని + అలం కారధ్యని ? అను6ండు, 

మనవలదు , 

గాని అలంకార 

డాప సమాద్యలంకారము లన్ని యు వాచ్యార్భ మవలన 

సిద్ధింపవచ్చును, న్యం శ ముర సిద్దెంపవచ్చును. కాని ధ్వనివాదుల 

మతమున. మెొదటిదానినిమా త మలంశకార మనవలెను శండవదానిని 

© ధ్వని 1 అనవలెను, ఛరినినిసజించి యధికము “తెలిసికొనంగోరు 

వారు ఈ ధ్వని ” శబ్దము. జూడుండు, 

అలంకార ములచరి త్ర, ము వా న టి నలంకారము 

పుట్టిన దనవచ్చును. _ వినునారికి రమ్యముగ నుండు నిమి. ఒత్రేమున్యు 
చక్క_6గ బోధయగునిమి _త్తీమును అలంకారయు. క్ష మెన భావ...మాట 
లాడుట మానవస్వ భావము. నిండువెన్నెల . కాయుదున్న దని 
చెప్పుటకు మాబుగ * పిండి యాజంబోసీ నట్లు వెన్నెల కాయుచున్నది 
యనియు$. ఆమె. మిక్కిలి చక్కనిది యనుటకు “ఆమె రంభ 
యనియు, వాండు కూరు( డనుటకు “ వాడు 9 

కార్యము 'సకాలమునందు. చేయక 

సంవాపుంబిల్ల ) యనియు, 

క పృయోజనము వోయినతేరువాత ( 

శద ఇ ననుటకు * దొంగలు పడిన ఆటు నెలలకో గుక్కలు ము టీ; గను? 

అనియు: నిత్యవ్యవహార ము నందును జెప్పెదము. మనసులో నిభావ 

మత్యధిక మెనప్పుడును ఆలంకారిక భావ బెలువడును. ఇందుకు మన 

భాహలోేని కొన్ని తిట్లు నిదర్శనములు., “నీ కణుపు కాల”, “ నీదుంప 

తెగి ఇత్యాదులు వ _క్రయొక్క. కోపో చృేకమును 

వ్యాకరణ కా స్త్రము ఫుట్టకవూర్వ మెట్లు భాపాప్ప్క 

చెందునో, యై అలంకారశాస్త్రము పుట్టుటకు. బూర్యచే - చాల 

ను చూపును. కావున 

కాలమునకు. ఛూర్వయే -- భౌవలో పౌమరజనవ్యవహారమందును 

అలం ౦కారము లేర్చడును.. 

ఇ సంస్కృతవాబు, యమును' జాచినచో, బుగ్యోదమునందుం 

చెక్క్వులంకారములు గల వర్లనమయులు . కలవు2, మహో భారతరామాయణ 
ములు నతో కనుక వానియందు చెక్కు. శస్టైన్ధాలంకారములు 

ములపేళ్టు స స్పష్ట్రమాగ6. 

కార శాస్త్రము 

నిరు క్షమునందు 

 లక్షణముకూడం 

శేరు వా తివారు భ”మహోదులు ం 

ప,పంవ మభివృద్ధి 

మమ్మటుండు. 

జ TOR ఆకాలములవ అకు నలం 

వీజరయూప ముగరి '్రారంభ మైన. ట్లూహింపవచ్చును. 

మాసా. చార్యుడు ఉపమాలంకారముయొక్షా. 

అశ్వినీ దేవ తౌదులను దొంగలతో. 
బోల్సి నందులకు నీచోపమ. యని కొంచెము చింతించెను, అగ్ని పురా 

ఇమునండలి -3'౮ర౩3_౮ర-వ అధ్యాయ ములందు ద సలం కారములు 

ఉదాహరణపూర్వక' ముగ వివరింప (బడినవి, సాహీళ్యచ్చందళ్ళా స్తా 

దులకు సంబంధిం చినవివ యములుకూడ నీ పురాణంబున౭.గలవు. కాని, 

దీనిర చనా కాలము నిక యముగం చెలీసీక్రానుటకు. వీలు లేదు అందు 

ధ్వని వివ యమున నేమియు లేనందున నది. ధ్యనికారునకు (౧౦ -.వ 

శతా బికి) పూర్వము. చ్రాయయబడె నని యాహి హీంప(బడుచున్న ది, 

భరతుని నాట్యశాస్ర్రము (క్రీ క్రీ, కం ౧-వ శతాబ్టిలోనిది యని కొందఆ 

మతము, అందు ( ౧౬ - ల ) నాలు ప్ మట చెప్ప(బకినవి. 

భారీవిన్న యమున 6 ల! 

అను వ్యాసమునందు 'వివరింపంబడును. . 

అలంకార ములసంఖ్య : హస్త _ అలంశారముల్ల సంఖ్య క్ర కృమముగ్గ 

హెచ్చు చువచ్చెను, శబ్లాలంకా రముల సంఖ్యమాత్ర్రము విశేషము 
పెరుగ లేదు, భరతు(దుక ( %-వ క తాటి y నాట్యశాస్ర్య్యమునందు 

(౧౬-౮౧) “యమక” మను ఒక్క శ ద్దాలం కారము నే, చెప్పెను, 

చామనుండు (౯-వ క్రతాబి రెండు శబ్ద”లంకారములను, మమటు*గు 

( ౧౨-వ శతాబ్ది) ఆటు శభాలంకారములను. కస్పినారు 

 అన్ధాలంకార ములవృద్ధి యత్యద్నుతము. భరతునిచే(౫ వశ తట్టి) 

ఉపమా రూపక దీపకము లను మూడు అరాలంకొరములు మా y ము 

ఇెప్పంబడినవి (౧౬ - రోం. wa I సంకీర్ణము ) pan 

కర. eres జెప్పెను, .కావ్యప్ర కోశారు వైన 

ఇకా ల? . గాక జ. వజుకును వీనిని 

le ధ్వని స్ట్ శబ్దము 6 ధ్వన్యాలోకము నందును ఏతేన్ల తప ప్రవర్తక్క గ గృంథములలోను ae ap హాడంబడియున్న ద ఒకటి ' "సామా 
స్త; రెండవది విశేనుయు. ¢ ధ్వని) అనయా 6 “వ్యంగ్య నః మని 5 హామాక్యార్థము. 
ప్రధాన మైన. కావ్య ముని వికేషార్ధము.. " " 

గ! అనంగా * mg? కంచు 6 వ్యంగ్యము ' 

= 4 మొ బధా "4 ఇ + అ? ళా + - 30. క ఠి ta నో ఖా న 4 చి దశ = * తా); ఛోవింలా | ఇ 

తి బుగ్వేస ౧- ౧౨౦౨౭౫ ఇందు 'నాల్లు ఉడా పమలు' కలవు: ౧- ౧౬-౨౦ - ఇందు యూాపకళము గలదు; క౫౮-కై ఖ్ నతిశయో క ర్ట 
గలదు, 

క ఊపమానాని సామాన్యవచనై 8 (౨:౧౫); ఊపమిఠం వ్యాన కా గా 
4. ఆనుమానిక మప్యేకేసా మితి చేన్న కరీరయాపకవిన్య గ్రగృహీ శే pen చ (౧ ల ౧): et 

5, అక్షైవ నీచోపమా”' నూర్య శాదవత్ (3. ౨, ౧౮) - ౨. 3. 3. క See త త త ఛి! 
సూ నం Er 

6, ఇప్పుడు సృకట్ింప(బడిన భరతకృత నాట్యశా_స్త్రము ( వవ్యమాలా ర్త (౧భమాలలోనిది ). క్రీ ల, దం వ వ. 
యని కొందును ౫(-వ శతాబ్దినా(టిది యని” నుజీకొందటును చెశ్నెద్దరు. hy Trg బి 5 1 జ | | 

Se | y న్ క్ 3 

= nef ' న్ స కం 

(€ &: 



అలం కొఠరములు 
'బెంచేను.. ప్రృుశౌపరుద్రి, దీ యకారు( న 'విద్యానాథు(డు £2 
అనియు చం ద్రాబోకక ర్తయైన జయ జేవుండు (౧౫-వ శతాబ్ది) 
౧౦౦.. తనమ కేనలయానరిదకారుం. డైన అప్పయదీక్షి తులు 
లందు అనియు నర్థాలంకారములస సళఖ్యను "హెచ్చించిరి. ఇ ట్స్ 
సంఖ్య మొత్తముమాందం బెరుగుచుః బోయినను నడుమనడుమ( 

గాందటు నానిసంఖ్య త్ గి ంచుటకు యత్ని రోచిరి. 'లైవ కతాబ్దెవా( 
డగు వామను(డును, ౧౨-వ కతాబివాం డైన హీమజ చం ద్రు'డును 
అ గ్ధాలం కార ములు. ౨౮ అనియే అ స్పిరీ, న ను . 

కే ఇ ఎ 

ఇట్లు అలంకార ముల సంఖ్య సెరుయగచుం బోయినందున, వాజి 

యమునందు6 గవులచే. బూర్వక విప్ర, ప,యరుం రక్తము ప 

కం కు. భిన్న ములు ప్రమయోగింపయిడె నని తలంప గూడదు. పూర్వకవు 

లుపమోగించిన వానిచే "ఊఉ త్రరకవు లుప మోగిం చిరి, ఇంక నలంకార 
ములస సంఖ్య' యొట్లు చెరి నని చదువరు లడుగవచ్చును.” 'పూర్యలాకు 
మికు లెక ,_యలంకార మరువక. 'శాఖలుగ "నెంచినవానిని ఊ తర 

లాకు బికులు స్వతం శ్రా "తాలం కొర ములుగ నెన్నుటవలన నీసంబ్య " పెరు 

గుదుంబోయెను. దండి చెప్పినట్టియుపమాలం కార "భేదములలో6, చె తీ 
శుమ్ము ఉప మేమోపమ, అతిశయో కః యౌ ౦తిమంతము. Mn 
అనన్వయమ్ము. - ఊల్పేష. ప్రతివన్తూపను అని 'యిటేవలివారి చేయ 

చేర్కొంనయిడి నయలంకారము లన్నియు నిమిడియాన్న వి, ఇ వన్నియు 

తీ 2౫1 

నిప్పుడు ఉపమకం కు తున్న స్వతంత, త, ములును. ననే 

రము లైయున్నవి], 

' అలంకారవిభజన ?.___ అలంకార ములసంఖ్యవ లె నే, అలం కార 

ములను ఏత త్ర క్ర (ము విభజింప వలసినది యన్న విషయమున. గహాడథ 

'బెకక్కుమత భేదములు కలవు.. ఓక యలంకారమునకును మజియొక 

యలంకారమునకును గల "భేదము వాని చమ త్కాజరటీజము లయిన కవే ర్త 

ములకు6 గల. భేదములను - చక్కు_ (గ బెలిసి సికా న్నృచో బోధపడల లచే 

కాని అలంకారములజాబితాలును*, ఉదాహరణములును ఇచ్చినందున. 

గాదు, చమత్కార వీజనిర్ణయమువలన లక్షణ సిద్ధియం6 "జక్క లగ 

“నేర్పడును. . 

పన స్ఫృరించువిభజన కద్దాలంకార ములు, అర్థాలంకా 

రములు అనునది. ఈద మందణును ఒప్పుక్రొనినదే. అయినను: 

భోజుడు తనసరస స్వతీక క 0ళాభరణమునందు గ్ అర్థ ఉభయాలం కా! 

రము లని విభాగము కల్పించి, యొక్కొక్క తెగలో ౨౮ అలం కొర. 

ములను చేర్చి నాండం2. ఉభయాలంకార ములలో నుపమాదు లీయే ౬బడి 

నవి! కాని యీ విభాగమును మట్ యేలాక్షణికులును ఒప్పుకొ నేదు: 
అన్నియలంకారములును ఉభయాలంకారము లని చెప్పవచ్చును. శ బ్ర 

ర్ధములు ' రెండును లేనిది యేయలంకార మగును * కావున విభాగము 

చేయునప్పుడు మమత పతీ. జక్క_(దనము 

CL ఒక్క_యుప పమాలంకార మే నటునివలె ,వేజుజేటు వేవముల వేసికొని aha గానవచ్చును. అని చెప్పి యస్పంయ్య 

దీక్షితులు చి శ్ర మ్రమౌాం సలో నీ క్రి ౦ది యుదాహరణముల నిచ్చెను; న 
ల 

౧: చం ద్రు నివంటిముఖము. ౨ ఉపఘేయోపమ _ చం ద్రు నివం టీముఖుము3 ముఖమునం టి నంద్రుండు. = అనన్వయ ము_ 

ముఖమువంటిముఖము. ఖ్ 

చ దు కము - ముఖమను 0 క దు 

పృతీప ము =  ముఖిమవంటిచం దు (డు. ౫. 

2.. పరిణామము. - ముఫిచం దు నిచేం re శసించును. ౮. సందేహము -. ముఖమా * చంద్రుండా 2 రా 

స రణము _ చంద్రుని జాడ ముఖము. క వచ్చెను, ౬౪ యోప 

 భాంతిమంథము - ఛంద్రుం డని చకోర ములు నీముఖమువంక. జూచుచున్న ని, ౧౦, ఊల్లేఖము - చంద్రు డని చకోరములం కవుల మని 

భృంగములు న్రీముఖము Pe 0౧౧. _అపహ్నాతి స చంద్రుణే | తది ముఖము గాదు. ౧౨. శ - రష్పకచం ద్రులడే, 

౧౩౨. “"అతిశయో కి = ఇతడు చంద్రుడే. ౧౪. తుల్య యోగిత _ Pe చం దృకమలములు నిర్జి ంపంబటజెను. 

చం దు (డును నీముఖిమును; ప ప్రకాశించును, రల 

స “ae: _దృషహ్రైంతము. సుకు దరిద్రుడు, , భూమిమింద నీముఖము, 

Sadie చం ద్రుని మించెను,. అొ౦ె, సహో క్తి కై నీముఖముతో గహాడC గలసి చంద్రుడు వహించును. టా వ్యతినేకము = 

స 
లముతో ముఖము సమానము. " ౨కే. 

లి భోజరాజకృత “సర a మందలి" యలంకార విభాగము : 

ఉకి, యుక్తి, భణిత్క గుష్ఫుణ, శయ్య, పఠితి యమకము, శ్లేమ, అను ప్రాస చిత్ర, ముం ఐ"కో వాక్యము, ప్ర 

ప్రళ్నో క తరము? “అభ్యేయము, రోకు జే, ద్రైమ్యుము, అభినీతి, అస్థాలం కారములు స్టా jn ను విభావన, Ae అాహీా 

ఛాయ, ముద ల్లు? 

తువు, మూతకు, ఉత్తరము, 'విరోధము, సంభవము; అన్యోన్యము, పరివృ_త్రి నిదర్శనము "భేదము? 

స్మృతి, భొవము, ప సృత్యక్నము అనుమానమ్ము ఆగమము, ఉఊపమానమ్ము అర్హాప త్తి, అభావము. ఉఊభయాలంకారమాలా ౨౦ 1 

అపహ్ను తి సమాధ్యు క్తి 3 సమానో కి, 

మిలితము స 
ఉ పమ హాపకము సామ్యము, సంశయో క్తి, 

లా తి బిక నీంచును, సగ. సమాసో క్తి షా గ్ా శశ్రాంకపదిరణు, 

ప్రశంస - ah చం ద్రుడు వెలవెలలభాఅుచున్నాండు.. . 

pn దీపకము ఎ ర్వా తి 
సత 

'ప్రతివన్తూప మ -_ నం! నేను త టు చంద్రునియందు నకోరమ రమిం 

౧౮. నిదర్శనము = ముళఖ్లుము చంద్రకాంతి 

సితజ్యోత్స్యా శోభితము. ౨౨. 'శేవ _ హరిణాహికసక్తి Meo 

శృట్రాలంకారములు ౨౮: శ జాతి, గత రీతి వృత్తి లె 

,హాలిక, 

సమాపాతేము, ఖ్రైంతి, sa 

ఉర్" సేకు, ఆ స్కస్తుత స్తుతి శుల్యయోగిత, 

'లేళము, సహో క్రి, 5 సముచ్చయమా, ఆ్మేవము,- అరగ శాస్రం చి శేవము, | పరిమ్మతి, దీప పరము. క్రమము, hE ee ఆఅతిళ 

యము, శే భఛావికము, సంసృష్టి*. 



అరే క 

కల్దుట , శీబ్దయాలమున నా అర్థ మాలమున నా యని, శబ్దములవలన (6 

గల్లినది శబ్దాలంకారము. ఆర్థమవలనం గల్తీనది యస్థాలంకారము. 

ఇదె పు ఇది యరాలంకారము అని యలంకార 

ములను తే శేది సరు అన్నే విమయమున లాక్నుణికుల లో 

భీన్నాభి ప్రాయము లు కలవు, అలంకార 'సర్వస్వకారునిమతం౦ంబున 

“ఏది చేని నాక్కేయించి యుండునో యది ఆయలంకారము 

(యా౭౬లంకారో యదా, కృితః స తదలంకార$ ఏ, అనగా నలంకా 

తలము శబ్దము నాశృయించియున్న యెడల శబ్లాలం కారము; 

అర్థము నాశ శయించియున్న యెడల నర్దాలం కారము, కావ్య పృకాళీ 

కారునిముతేమున శేబ్దయుయొక్క_ అన్వయవ్యతిరేకముల ననుసరించునది 

శబ్దాలంకారము 

ఆశబ్దమును తీసివేసినయెడల( దానును లోపించునదియు నగు నలంకా 

రము శబ్దాలంకారము. అ అర్థముయొక్క_ యన్వయవ్యతి రేక నుల 

శస వతీందులేది యర్థాలంకారము, దీనిక తాత్పర్య మే మనంగా శబ్ద 

పరివృ త్తిని సహీంచునెడల, ననంగా ఒకపదమును త్రీసి సమానార్థక మైన 

_మాబుపదమును ెటినను అలంకారము మాజనియెడల నది హా 

కారము, శబ్దపరివ్భ శ్తిని 'సహూంపనియెడల క బాలం కారము. ఇ టి 

యుభయముతే ములవారి యభి ప్రా య భేనము 

అది 

నిత రాలం కార ములందు 

బాగుగ గానరాకున్నను శ శేహాలంకారములందుం గానవచ్చును. వసు 

చర్మిత్కమునందలి యో అ ందిపద్య మును వీల్ల సికొందము, 

మ, “మహి ము న్వాగనుశాసనుండు సృజియిం 
పుం గండలీం ద్రుండు ద 

“9 న్ న్య హనీయా స్థీతిమాల మై నిలువ (శ్రీ. 

_  నాథుండు పోవ న్శహో 

ముహు లె సోము(డు భాస్క_రుండు వెలయిం 

పకా సొంపు వాటించు నీ 

బహుళాం ధ్యో_క్రిమయ శుపంచమునం దత్ 

క 9 రాగల యూనాంలెనన్: 

ఇందు కే పాలంకారము గలదు, ఇది శబ్ద శ్లేవయా ఆతు 

శ్రేవయా ' యని నిర్ణయింపవలెను. ఇందు * వాగనుశాసనుండు ” 
(నన్నయభట్టు | బ్రహ్మదేవుడు), * కుండలీంద్రుండు * (సోమయాజి, 
శేషుడు), ౪ శ్రీనాథుడు? ( శ్రీ, నాధకవి, విష్ణువు )) “సోముడు? 

(నాచన సోముండు, చంద్రు (డుం 

కవి, _ నూర్యుండు) భు హు శెండురెండు ఆర్థము లున్న ౦దున 

కేస. సంభవించినది. ఈ రెండ డర్థ ములలో. నొకయర్థమ లేకపోయి 

నను ఈ'శేవ కాదు, ఈశ్లేవ సేభంగయు కాసు అనగా పదమును 

విటీచినందున వచ్చినది కాదు గనుక నిది యర్భగతము, “ఇది యర్గశ్లేవ, 

అనంగా ఒకానొక శబ్ద మన్న యెడల నుండునదియు, 

“ భాస్క_రుండు? (ఛాస్క_ర | 

అలంకారములు 

తాల? అని అలంకార సర్వస్వ పక్షమువారిమత ము, “అట్లు 

కాదు. ఇందలి * వాగనుశాసన * పదమునకు బదధులుగ 6 వాజీశ ) 

మొడలయిన మఠియేపదము గాని శ్రీ నాథ] పదమునకు మాలుగ 
6 లత్రీపతి.. మొదలయిన పదములు గాని ఇట్లే యితర పదములకు? 
బర్యాయపదములు గాని పెట్టినయెడల నిందలి " కేవ.) యె? 

పోవును. కావున నిది ఫట కేవ, అర్థ శ్లేవ కాదు? అని కవ వ్య ప్ర 
పక్షమువారిమత్ ము, 

శద్దాన్థాలం 5 రఘుల యోగ్యత ; వ ఇటవలి యాలంకోరీకుల 

మతమున నర్గాలంకారములయోగ్యత శ్రభాలం కార ములక ౦.కు నధికమని 

యున్నను పూర్వ లాకుణికలుమా త్ర, మౌ 5045ని 'సమానముగ చెంచిరి, 
వారిలో6 గొందజమతీమున శట్టాలంకార ములే యరాలంకారములకింకై 
నధిక మెనవి, ఏల యను మాట వినినతోడసే చి, "త్రము నాకర్ణి ౦ఛునవి 

శ బ్రాలంకారములుు, జ సృతీతిరమైనతరువాతి 6 “గాని ఆశ్లాలంశౌర ములు 

చిత్తము నాకర్షి త శత ప కాశకారు: డీకెంటిని. ఏకకక్యయండే 
చేళ్చెను, కావ్యమును ఉత్తమ, మధ్యమ, . అధమము లన్న మూండు 

విభాగములుగ వర్షించి, ఆర లల. కబ్దచి క్కయులు గలది యధమ మని 

చెప్పెను (౧. ౫). శబ్దచి త్ర మునకు “ స్వచ్చందోచ్చల దచ్చకచ్చ 

క్రంహర చా ఖ్. శా అను అను ప్రా సపడ్య యును అర 

చిత్త్కమునకు  వినిర్ణతీం మానద మాత్మమన్షింాత్ ” అన్న ఉత్ ప్రే, 
మోూలంకారము. గల పద్యమును సహా న వు నిచ్చియున్నాండ. 

కాని క దాన్థాలంకార ములను ఒక్క_జత గా జేయుట శ్ మము గా దని 

తలంచి జగ న్నా థపండెకుండు. రసగం గాధర మునందు గావ్యమును 

& త్ర్తమో త్రమ్మ ౯ త్తమ మధ్యను, అధమము అను నాల్లు తేగలుగ 

విభజించి, మమటు(డు ఉాత్తమ' మన్న వ్యంగ్య 'ప్రధానకావ్యకను 

ఉత్తమో Pe మనియు, మమఘటుని మధ్యమ నుగు గుణీభూతవ్యంగ్య 
మును కార్తీ త్తమ మనియు వ్యంగ్యమునకం మె నాద్యచమతా_ర మధి 

కము కలది వుధ్యమ మనియు, ఎందు wh గ్రారమును అనుస 

రించిన: _ శబ్ట్దదమత్కాారము ప్రధానమో యది. అధమ మనియు 

జెప్పెను, ఓడ త్రము “మధ్యమ” కావ్యములందు 6 అరాలంకోరము 

లు న్కు అధమకావ్యమందు “శబాలంకారములు. ౨ను వచ్చునని శఈరని 

తాత్పర్యము, ఈతడు నుమ టుని నిట్లాత్నేపించెను : 4 క్రాంద- 'త్రీనా 
లుగు భదములను పాటింపక డా త్తమ మధ్య మాధమము లను "భేదములు 

మూంజీ యని చె ప్పెదరు. కాని అర్థచి త్ర, శబ్లచి త్రో ములకు "భేదము 

చేయక వానిని శెంటిని అధముకావ్యయుగ చెంచుట - అయు క్ట్షయు, 
క వినిర్ణతం మానద మాత ,మన్దిరాత్. | అనుపద్యమున్ను కేవల పొమర 

జన కానునీయ మెన్ :  స్వళ్ళందో్న లద్ * మొదలయిన పద్యము 

లును. సమానము లే. యని యే సహృదయుండు... చెప్పరోలడు ?... 

ఒకో శచ్దార్ల ర్ధ దమతా_రములు రెండును. కలీగియుం డేని. యందు. 

1. ఫౌెమహాలంకారము ౧, ౧౪. రా కంఅశాభరణ కారు. డైన భోజరాజాకూడ నరాలంకారములకం"కు 'శ్ణాలంకారములే 
థి 

యధిక మన్న మతమువాండు. * ఊపమాదివియుక్రాపి రాజే కావ్యపద్ధతిక, యదనుప్రా, సలేళో ఒకి హంత తత్ర 

అని శెప్పయు న్నాండు, 

ర్రవవ్యశే: స్ట. bu జ 



ఆలంకార ములు 

వాని గుణ ప్రా ధాన్య మునుబట్టి లకుణరు ననుసరించి తగనకకులాో 6 

జేర్చవ లెను, శబ్దౌర్భములు రెండును సమప్రాధాన్యము కలవి 
యెడల నది మఫ్యమ కావ్య మే స ౪ ఏల లేని 

ళబ్ద్బచమత్కాార మునుగుబించి యిట్లు ఛా "సను; * ఎందు సామాన్యముగా 

నర్భచమశా-రము శ్టూన్యమై కేవలము శబ్దదమత్క్యృతి యుండునో, | 
దాని నధమాధమ కావ్య మని చెప్పుట యుచితము. ఏ కాకర పద్యములు, 

అకు తి నుమకము పద దృబంధాదెక ములు నిట్టివి. కాని ఫ్రైచీనపరం 

పరే ననుసరించి కొందజు + మహాకవులు వీనిని తమ కార్యములలో 

నచ్చటచ్చటం (బృ బ,యోగించినను కావ్యలవ.ణ ' మైన. “రమణి మార 

సతి పొదక త్వ ము వీనియందు వేనందున, bis. షేము కావ్యముగ 

నెంచనేలేదు*!, ” కావున బ్చారాలం కార ముల లో అరాలంకారము లే 

కేన్హములు, ఆర్థచమ శ్వా. రమ లేని శేవలశీబ్దాలం కారులు కావ్య | 
నుక ఉివనకుగహాడం దగ వని యీ యాలం కారీకసం ప్రదాయము | 

వారియభి ప్రాయము.. ఇది సరియైన యభి ప్రాయము కా వి యెవరు 

చెప్పగలరు * ni 

ఇక నర్థాలంకార ములను టిం చి విచారీంతము. ఒక్క యుప. 

మాలం కార మే యన్నియలం కారములకును మూల మనియ్యా, మిగిలీన 

వన్నియు -దాని'భేవము లే యని యు. సొంద అరదురు, కావ్యాలం కార 

సూత్ర, త కారు డైన వామనుడు వమవట నుప పమాలం కారమును. చర్చించి 

యింకను. ౨౨౮ అలంకారములను ఉప మా,హృపంచాధి కార ” మను 

విభాగమునం దిచ్చి యి నెను : . 

6 ఏభిరిదర్శనై క యో (పరకీయెళ్ళీ వుమ్మరై 1, య 

శబ్దవై చిత శ్రీ శ్రిగళ్ళేయ ముప మైవ ప్రుపరచిశా: 29 - 

ఇ 3 

Eons (క కళని ॥ EE _జీవితకా అ sa ఛేదయలే యనియు కల్ప" ఆ నాల్టీంటిలకముణ
ము లిట్లు చెప్పెను: 

(౧౧-వ శతొద్ది) అలం కొరముల కన్ని టికిన్లి వ శ్రీకి యు ప; న 

మనియు, నది లేనిది అలంకారమే లే దనియ్యుం. '్పయక్నాక 

భామహాల్లంకారమున్న ని ట్లున్నది : ని వావ 
శ్ 

/ ja 

'వానాం వక్రా ర్లశబ్దీ-క రలంకారాయ: కల్పతే ౬. 

క్ి 

య్రన 

కేవల 

౪౭. 

ఒసిషా సర్వే, వ శోక్తి రనయార్గో విభావ్య శే, 

యతో ₹.శ్యాం కప కార్యః క ఒలంకారో ₹నయా కు-నాి 

అవాాణానా 0) వ రా, 

అర్థము : వ క్రో కీ వాక్కు_న కలంకారత్వమును కల్పించును. 

ఈవ వా క్రివలనశే piel అరము శోభావంత మగును. కత్తులు 

యత్ని రచి దీనిని సాధింపవలెను. ఇది లేనిది యే యలంకారము 

సిద్ధించును ? క లు. 

ఇకరులచే ఏన్టి స్వేకరింప(బడిన “సంతు, సూూాక్ము, 

లేము లన్న అలం కార ములలో వ,క్రోక్తీ లేనందున నవి యలం కార 

“ములు కౌ వని ఛామహుండు చెప్పును ( ౨. ౮౬). 

వ క్రో క్తియు,శతిశ మో క్తి యు వీరిమతంబున సమానార్థక ములు 

ఇచ్చట వేలు వేటువిధముగ లక్షణము చెప్పబడిన 6 అతిక౫్హాాూా క్స్ స్ట 

థి వృక్రో కో క్రి” యను యాఢిశ ద్రార్థ ముల గ హపీంప(గహాడదు, క ఇలా 

గమన గుహ్ంపవలెను. ఊన్టో దానికదే నెక్కువగం జెప్పుక€ు యాతి 

| శయోకి; ఏ ఉన్నది. యున్నట్టు చెప్పక మాటు విధముగ. వంకర డికింక 

కా చెప్పుట వకో క్రీ ఇ. ట్లతిశ మో శక్రీయే సర్వాలంకార: మాల వుని 

హామచం ద్రుడుసు! మమృటుండును5 ఒప్పుకొని అం నా; -ఈః 

సంప్రదాయమువారిమతమన ఉపమాలంకారమునందు6 గూడ  ఆతిఫ 

యో క్రి గలదు. వస్తుస్సితిని మించుటయీ యతిశయో క్ . ముకము 

చంద్రునివలె నున్నది యన్న వస్తుస్థితియా ? కాదు. "or నందు 

అతికమా క్రీయు (వొ క్రియ సున్న ది? 

కృద్యటుం డను మహేాలాకు. ణికండు. (౯-వ శతాబ్ది) అభ్ఞాలం 

కారములు వా _స్థవము (వస్తు వినయము, జ”పమ్యము, అతిళ ౨మె ము, 

శేసము. అనునవి నాలుగే యనియు, నలం కార ములన్ని యు ఈనాట్రింటి 

ఎయ్యది యర్థమును బలపజీచి వస్తుస్యరూపమును యాన్నదె 

యున్నట్లు చెప్పునో. యది వా స్తవము (స్వభావోక్తి క్రి ). ఇందు విప 

రీతవర్తనము. గాని, పోలిక గాని అతిశేయవర్ల నము నగా. చా గాని 

యుండ డదు గా 

2 ' రసగంశాధరము, కావ్యమాలకార్చుప '౨౦-వ పట. 

౨. అరము ? నాచే. న నితరుల. శ్ నట్రివియు నగు ఉక్కు. ఊడావారణముబనే గా ప్రచమశ్కారముల్లో నిండియున్న 
థి 

ఉఊసపమాలంకారమే వి 'సరముగ6 జెప్పయబ కిన ఊాషల ఎ గత ఉం 

లి, లాకణీకు లందలును ఈతని పేరు చెప్పక ఈేర్షణే. వాడెదరు. 'ఈఠనిపేద సంతకం డైనట్ట కానవచ్చుచున్నది' వ్య క్ర కి విజేక 

భం! పుటలు (౧౬ ౩౨). 
0 

క ' ప్రీవంవి'భేచ సర్వత, వివయేఒతికయా కి కిశ్రేవ ప్రాణక్వేశోకతకతే "తాం, వినా. _్రాయేణాలంకరణశ్వాయో"ి. దితి న సామా 

న్యమిాలి తే కావలీనివర్శ నావి శే పొద్యలం కారో ప న్యాసః , శ్రేయాన్ -( కావ్యాను.) "ఆ అ, ౬. ). 

జట. “౧౧న ఉలాసము శం 

ర్, సర్వత్ర, ఏవంవిధవివ. యే న yw త్ర. లం వినా ప్రైజుకాంంశాకశ్వాయగాక్ (కావ్య ప్ర పకా 
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రఛచ౦ 

ఎందు వస్తుస్వరూపమును చక్కగ చెల్చునిమి త్రము దానితో 
సమానమైన మటీయొక వస్తువును వక్త చెప్పునో యది 'జొపమ్యము 
( ఉపమ), 

ఎందు నర్థము లోకములోని వాడుకకు (ప్ర సిద్ధికి ) తల క్రిం 

దుగన్కు లో కాతీతముగను వర్శింపంబడునో యది yen ets 

వయో క్తి). 

బందు నే కార్థములు గల పదములచే నొక్క నాక్యమునకు నిశ్చ 

యము లయిన రెండర్థములు కలుగునో అయ్యది చేవ, 

ఇట్లు నాలుగో ముఖ్య్యాలం కార ములను జెప్పి మొదటి దానిలో 

౨౩ ఛభదములున్కు రెండవదానిలో ౨౧ “భేదయులును మూ6డవ 

జానిలో ౧౨ "భేవములును, నాల్గవదానిలో ౧౦ "భేదముట్రును చెప్పి 

ల యున్నాండు, ఇట్లు మొ త్ర ముమాంద నీత (డు 3) అలం కార ములను 

ఈ నాలుగు తెగలలో నమర్చిను. స్వభావోక్తి అతిశయోక్తి. ఉపమ, 

కేవ. - ఈనాల్లింటిలో నొక్క_టియైనను, వాచ్యముగా6 గాని వ్యంగ్య 

ము గాంగాని 'లేనట్టియలంకార మొక్క_టియైనను ఉండదు గనుక 

రుద్రటుని యీచతుఃకకొవిభాగము మిక్కిలి a మెనదియుు, 
స్వాభావిక మెనదియు నైయున్నది, 

కాని యీవిభాగమును పొటింపక a శ సు చేటు 
విధములయిన విఫాగ ములను కల్సించిరి. 

గుం ౦థకర్త ర ౭2/ అలంకార ములను ఈ ౧౦ తెగలలో? జేశ్వైను. ఆ 

వివర మోప చుక ఠాపుటలలో నీయంబడినది, ఏకావళీకారులై న విద్యా 

ధరుండును, “ప శాపరుద్రీయకా కారుడెన _.విద్యానాథు(డును!, రస 

౫ంగాధర కారుడే న జగన్నా థుండును  స్వల్పభేదములతో నీ యలం 
కారకకూవిభాగమునే ఒప్పుకొనియున్నారు.. కావున నేనును ఈ 
వ్యాసాంతమున అలం కారములను విడివిడిగా వర్శించుచో మొదటి 3౫ 

అర్థాలంకార ములవజకును అలంకార సర్వస్వకారుని కమపి ఫాగము 

1. పృతాపరుద్రీయకారుం డీక్రిందివిభాగ మొకటి చెప్పినాడు := a 

ప్రతీ యమానవస్తుచ్ర లగు నలంకారములు : 

నా! 

ళొమ్కు భ్రాంకమక్, అ శేఖ, 

సవకో క్రి, వ్యతిరేక, నిపర్శనా, -శేనులు, 3 

సం దేహా, క 

అందు 6 అలంకారసర్వస్వ ” 

కారునిచే( జేయంబడినవి భాగము “పిక్టు రాలం కారికులచే నంగీకరింపంబడి 

నది, అలంకార సర్వస్వ కారు. డలం కార చులను ౧౦ తెలుగా విభాగిం. 

జను: ౧. సాదృశ్య గర్భములు, అ విరోధగర్భములు, 3, శృంఖలా 
బంధముల, ర, 'శర్క_న్యాయమూలములుు, య్ వాక్య (కావ్యన్యాయ 

మూలములు, ౬. లోక న్యా యమాలముల్పూ 2. bhi యృతీతి యాల 

ములు, రా, రసవదాదికములు, గొ, పృథగలం కార ములు ౧౦. సంకర, 

ములు, పీనియన్న్సి ంటికిని మరల చెక్కు. లుపశాఖలం జెప్పి యా 

సమాసో క్రి, పళ్యుయా క్ర క్ 

పరికర్క అప, ప, స్తుత ప సృశంసా అను క్త, నిమిత్త వి శేషో క్తుల్నం లి, (ప్ర, తీయమ్మానాపమ్యము లగునలంకారములు ౩ రూపక్క పరీ 
ఉత్ ే డుతూ స స్మరణ తుల్యయో గతా, దీప్రక 

పృతీయమాన రసభాహద్యలం కారములు ః రస్తవత్ ౨ 

. 

శ జ 

జ 6 హె & సఖ. క్ని షా 

' అ. క 1" లిం 

Q = we go వ్య shes wre చ ఇ క స్త 

ననుసరించియ్ కఘువలయానందములో నధికముగా 

నున్నవానిని దరువాత కమైవిభాగము లేకుండ వర్శి ంచినాండను, 
£9 

గృంథసం గృ గ వాము: : 

: అలంకారశ్వాస్ర్రను సంస్కృత మునందు నెక్క్కువగ నఫన్నది 

నొందెనది, ఆ ఆభావయరదు వందలకొ లది సాహిత్య శాస్త్ర గ్రంథములు 

కలవు. ఆం ధ్ర మున ఇఅండుమూ.డు చిన్న గృంభ గములుమా త్ (త్రో మున్నవి, 

కావున. సొ హీత్యమోమాంసకు సంస్కృత గృంభము లే ' పత్రి 

సాహీక్య గ్ర గ ంథమునరదును చివర అలంకారముల లక్షణోదాహరణము 

లీయ్యంబడును, అంచున! ' మమృటకృతీ మైన కౌవర్గ ప్ర ప కాశము, విద్యాధర 

రచిక్రమైన స కావళియ్సు విద్యా నాథనిర్మి తమైన ప చ తౌపరు వీ ర;/యమును, 

పండిత ర్థాయ ప్ర ప శీత మేన తం ల! ప్రామాణిక గ (గృ౦థ 

ములుగ -  నెంచయబడును, 6 ఆలంకారికులు ) ల కం. సం 

స్కృ్భృత మున సాహిత్య, oR వ్రాసిన ముఖ్య గృ గ ,౦ధక _ర్హలచరి త్ర 

లును . వారిగ గ్కంథవివరమును వ్రాయబడును,. కావున నిచ్చట 

వ్రాయుటళేదు 

సాహిత్యశా్ర్రమందలి rere చెత్తు కొనక కేవల 

మలంకారముల మోమాంసకొబిశకే పుట్టిన (గృంథములలో  రొజానక 

రుయ్యకక్ళత వై మున © అలంకార సర్వస్వము ' మిగుల (ప్రామాణిక ముగ 

నెంచంుడును. ఈగ్యంథము ౧౦ - వ శతాబ్ది నాంటి చె యుండనో ఫు, 

మూత్రములు వృ తియు( గలవు... నూ త్ర ములుమ్యా త్రము 

రుయ్యకుండు హై, వా సె ననియు, ఆకనిశిష్యుండై న) “మంఖిక్రునిచే వృ త్తి 

ర్రాతణడ ననియు( గొంద అందురు, రెండును రుయ్యకు(జీ 

సె నని మణీకొందణియభి ప్రాయము, ఈ గృంథధమును జయరథ్గు 

ఇంగ. 

డనువాని టీకతో 'బొంబయలో ల 

బంధు ( డను పొనిటీక తో అనంతశయన 
మ 

_ించిరి. J స 

సముద 

గృీంథమాలవారోను అచ్చ 

' అప్పయ్యదీకీకరచిక చై మిన Peat PNP ONE కూడ కేవల 

మలంకారముల కె పుట్టినది, దక్షీణ దేశమునందు దీని కధికప్ప ప హారము 

కలదు. ఇది జయదేవుని చం ద్రాలోకముపై వ్రాయగుడినటీక' 

వధా్భాస్థలు. దీనినే, యేక్కువ sls 

' విశ్వేశ్వర పం డిత్రచిత మెన 6 అలంకారశా స్తుభ ' మనునది 

గూడ క్రీవల నులం కార ములనుగులించి యీ చర్చిం చును... 

ఆకేప, వ్యాజస్తుతి, ఉప మేయోప మూ అనన్వయి 

9 (ప్రతివన్తూపనూ దృష్టాంక, 
శ్రేయస్, డోర్జ్వ సమాహిత భావో 

దయ, భావసంధి, ను ల అన్ఫుటప్రః తీయనూనములు ; ఊపమాదు లయిన మిగిలిపో కం లన్నియు నిందులోనివి, 



అలంకారములు 

తెలుగులో మొదట సాకి హాత్య్థ కాప్రమును 'ద్రౌసినవా(డు 
విన్నకోట "పెద్దన. . ఈతండు ౧౯ -'వ' భళాబ్దివాడు. శఈతనిచే 
రచింపంబడిన గ (గృంథము' క కావ్యాలంకార చూడామణి * ఇదె దండి 

కృత మైన “కావ్యాదర్శము నరం 

చున్నది. ఇందలి. ౫. వృ 

దెలుయసేంతవలెం గానవచ్చు 

 ములున్కు శద్దాలం కార ములును ఇెప్పంబడియున్న వి. ఈపు సకమును 

మణి శబ్దము క్, కేంద జాడనగసను, తెలుగనందలి రెండవసాహీత్య 

గ్రంథము “ సరఫభూ పాలీయమ, ' 

Wel రిచే రచిశము,' ఇది” 

వకావళి. ననుసరిం చియు 

ఇది ౧౬ - వ శతాబ్దివాలైైన 

ఖు కట్లు కానవచ్చుచున్న ది; 

ఆశ్వాసమునందు Waal 

శతాబీ వాడను అడి డిదము సూరకవి 

(గ్రంథమును రచించెను. 

బడిన ఈ దం ద్రాలోక ?' మను గ (గృంథములోని AX _ వ మయూఖమును 

మా ర్ మిందు మి న్నాడు, ఇందు. ౧౦6 అరాలంకార 

ముల న కా ఊదాహార ణములును కలవు. ** కువలయానంద 
ళు క్ర? యను (శ్ర, కాళిక 

'వివరీంప ప్ర (బడినవి. ౧౮-వ 

బడినది కలదు. ననే పద్మ నాయకకులజా(డు. కాలము తెలీయదు, 

ఇది కకపలయానం దము నకు 'భాహాంతరము, ఇందు - కారికోదాహరణో 

ములు పద్యరూపముగను, కారికావృ్తి వచనరూప ముగను my 

మూ(డాక్వాసమల గ ంథము, ఇంకను అచ్చుపడలేదు. దీని ప్ర, 

యొకటి చెన్న పట్టణమున ప్రాచ్యలిఖిత ప్ర Po ఈ తంల 

గలను, మనకు6 బెలిసినంత వజుకు తెలుగులో నలం కారములనుగుటిం చి 

యున్న వూర్వగ్కంథము లీనాల్హుమా త్రమే, i 

టీ ఆ త్తి ణి సేవల శ) విశేశలీంగముగారు ఈ పతా సంగ్రవాము అన్న 

(గృంథము ద్రా,సిరి. ఇదె చం ద్రాలోకమునకు నాంధృ్యముగ( 

తనను. టి, ఇ, శ్ర్రనివాహీచారీయార్ అనువారు 6 సాహాత్య | కుతో గలసి. తండ్రి వచ్చెను) అనునది (సహో క్తి కి. “యనియు, 

చింతామణి ) అను నామాంతరము గల! అలంకార శ్వాస్త్రసం గృహము 0 

అను గృ౦ంథమును రచించిరీ. చెక్కు లక్యులక్షుణ' గృ గృంథములను 

కోధించ యలం కారలకుణములును, ఆ దాహరణయులును _ ఇందు, 

మున నర్థము శ్రాసి అడిదము నన ధ్ర 

నను బంధముగం 'ప్రకటించియా న్నారు. రామలింగారెడ్డిగారి. కవిత్వ 

తత త్త (విచారమును, కురుగంటి సీతారామయ్య గారీ యలంకాశరత క. 

విచార మును ' ఈసందర్శమునం బెర్కొ-న (దగినవి | యు. 
= చఊఈూా కు ల నని 

au వేటు వేణు. అలంకార ములలక్షణములును, ఊదోహరణము 

తరువాత i 

కద్దాలం కార ముల 

లును ఈయంబడును.. మొదట్ల. శేబ్దాలంకారమలు ౫ నూ. 

ld ౧౧౮ యు వర్గీ ంఫంఖడీినని, 

౬౧ 

౬ - వ ఈల్లాసములలో అరాలంకార | 

: ఇములు బాొలవ టికు రసగం శాధర, వత ప కాక్క 

గులీంచి యధికము తెలిసికొన (గోరువారు న కావ్యాలం కార చూడా 

కొొనవలెను, 
ఇందు రో-వ ఆళ్వాసాంతమున కద్దాలంకారములును, ౫ = వ | సౌందర్య - మనగా. ' చమక్కు త్ర్యాధాయకత్వము ; చనుత్క్భతిని 

గలుగంజచేయుసామర రవ: చమత్కృతి యనలగా నానందవి శేవము, 
6 ఆం ధ్యచం ద్రా ద్రాలోకము ) అను | సవృాదయ హృదయ, ప్రమా ణకమ [ర. గం]. దీనినే అప్పయదీక్ని తుల 

వారు “హృద్యత ? యనిరీ, ఇది సర్వాలంకార ములకును సామాన్యము 

_గనుక6 బృతియల౦ంకార ముయొక్క లకుణమందును చెప ప్పంబడదు. 

అయినను (బ్రతియలంకారలక్ష.ణమునందును * నారదర్యను అనునది 

| యున్న ప్రై ప్టెంచుకొనవలెను. ఈ 6 సౌందర్యము ?. అనుదానిని ఉపమా 
గ్రంథ మొకటి. కటిక చేని, రామకవిచే రచింప | దికముల లక్షణయులటో 6 శేర్చనియెడల నీకి క్రిందియుడాహరణ ములను 

గూడ 

- సంస్కృృతమునందు జయచేవ్యనిచే. రచింపం 

| యనియు, 

రి] ' స్థాణువా పురుషుడా ? అనుదానిని ఓ సందేహ మనియు, 

ఇండి” యని ,నాకశ్రమజిష్భకు జాచి 

( భ్రాంతిమంక "మనియు *బ 

చేయడు? అనునది * పర్యాయోక్ర ? మనియు, 

దత్తుండు? , 

గాన . 

“ వాడు లేకుండ సు వెళ్ళెను” 

wu మ bas కాని ఈవాక్య ములను అలంకారము లని ఎవ్వ6 

దుకు అనడు. ఎందువలన 4 (4 వినిలోయ జమ ఛ్కారము లేదు గనుక, 

జెప్పంబడినవి. చిక్కని. యుపోర్టాతమును కలదు, శ్రీయుత అక్కి | 

రాజు ఉమాకా_న్తమగారు చం క్రాలోకమున కాం, ద్ ంబున గద్య  శుద్దాలంకారములు స్కో, 

‘ ఇ J ప్రకార ధ చంధ్రాలా క మునకు | 

అఈ౮ం 

కనుము -అలంకారసర్య స్వకారుని ననుసరించి యాయంబడీినది, స్త 

లంకారములు కువలయా నందమునందు.€ జాూాపంబడిన వన్నియూ నీయ 

బజెనవి, ౧ మొదలు 2౫ వజకును (గ్ర(యముమా త్, తోము అలం కార సర్వ 

స్వమునందలిది గ, గ మవూంప6బడీనది, ౭౬-వ అలంకార మునొద్దనుండి వి 

లగునంతే వజకు. గువలయాన౦దమందల్ని క, కము Py తే ఇ లకు 

ప్రృతాపరుద్రీ, దీయ 

ఉడాహరణము  లేయ్మేగృంథమున 
నుండి శీసికొనినది కకండలికరణమునం దు. జాపితిమి, చివర నీయలం. 

ములనుండే శుహింపంబడిన నవి, 

 కారముల కన్ని ౦టికిని అకారాదిసూచి యొకటి య;ిాయ 6బడినది, . 

ప్రృతాపరుద్రీయమును అనుసరించియు, | 
తు AY యొక్షవి శేవము =| ముంచు 

ప్ర తియలం కారమందును సౌందర్య ముండవలయును, 

చాయా యలంకొరము లనియె చెప్పవలసియుండును. 

అనుదానిని:.. * ఉపమ” 
అనుదానిని * “రూప క్ర?  మనియ్ము 

“ఇది 

భ్ భ్రమపడి చెప్పినదానిని 

లిసిన చేవదత్తుడు పగలు భోజనము 

“విగు ఆచేవ 

. అనునది సరణి) మనియు, “వారువారు వారివారి 

యిండ్లకు బోయిరి *- యనునది 6 యథాసంఖ్య * మనియు “ కొడు... 

6 కలా శగాడిదఫంటిది Qa 

పకు వాహన ము: ర 

అనునది వినో క్రి కి) యనియు 

 _ సొధారణముగ కబ్దాలంకారము లెదు, పునర శక్రవదాథా? సమ్కు 

ఛేకాను ప్రా పా సము, వృత్తే త్త సను ప్రా పాసము, లాటాను ప్రాసము, యమకము, 

మమ్వటు(ు' సక వరో క్తి క a ¢ శేవ లను గూడ 'ఫర్షాలంకారములలో 

) శేశ్చెను. కాని ఆనలంకార సర్వేస్యకారునినుకేరు ననుస రించి మే. మా. 

శం డలంకారములను. అర్భలంకారమలందుం 3 చే రూము, లర 

“౧. పునరు-క క్షవదాభాసాలంకారము ;- Hs హానార్థరు 

గల వేలువేటుకేబ్దముల వేజువేలు - Ws ప జెప్ప(యబడినన్ను 



కరం 

వినంగానే యవి సమా నార్థమందు( జెప్పంబడెనా యేమి యన్న 
ఆఫౌెౌస గలుగునెడల * పునరు క్షవదా భాస” మన్న యలంకార 

మగును, 

ఉదా; కాకతీశ్యరుండు రాజులకు, నిం ద్రుండు 

(శ్రీపతి, పురుపో త్తీముండు - (ప్రృతా ప. 

ఇందు ఇంద,” 6 జీపు? పదములున్వు క6్రృపతి? 6 స్రరుపో 
త్తమి పదములును 'సమానారకములుగ(6 జూడంగానె తోచును. కాని 
జిష్టు వనంగా జయశీలు. డనియు,. పురుషో త్తముం డనంగా పురుషు 
హతే గ పుం డనియు నన్టయము చేసి సకొనునప్పు డర స్ఫురించి 
ను. ఆభాస పోవును. 

ఈ యలంకార మర్ధ పౌనరు క క్ర ఛ్రము నా (| యించి యుండును, 
కావున నిది తు. మని అలంకార సర్వ స్వకారునిమతిము, 

అయినను అతడు దీనిని శ ప్రాలంకారములకు మొదట నిచ్చినాండు. ఇది 
భఫశ్చాలంకారము, ఉభయాలంకారముకూడ నగు నని కావ్య ప్ర, ప కాళ 
కారునిమతము, 

అను ప్రా చ? ?-. లక్ష ; 'హల్లులసామ్యమును ( అను. ప్రాసి 
మందురు, సట నచ్చులు వేటుగ నున్నను, వచ్చినహల్లే ప వచ్చు 

నట్టు చెప్పినచొ' అను ప్రాస మగును, ఇయ్యి; రెండువిధములు, జేకాను 
ప్రాసము ఎం వృత్త త వ్రనుపా rege 

౨. చేకాను ప్రాసాలంకారము : వూ లక్ష ; పెక్కు. హల్లుల 
యొక్క సామ్యము 6 Geter స్ట అన €౫ా రెండుగాని అధిక 

 ముగాని హల్లులు _శెండుసారులుమాత్ర, ముచ్చరింపంబడినయెడల . నీ 
యలంకార మగును, ఇది కావ్య ప్ర సృకాళకారులైన మమటుని మతము, 

ఉదా: _ _అమన్దాననమ, 

ఈయుదాహరణమునందు ఈ మనా”, 6 నస్ష ) లలో క న్ ఆను 

శెండుహల్లులంను శండుసారు లుచ్చరింపయబడినవి. కావున “ఛేకాను 
ప్రాసము, చేశ లనయగా విదగ్ధలు, కు. వారి కీష్టమెనటి గాన 
లా కీ జ్సీరు వచ్చెనంట, 

అలంకార సర్వ స్వ కారు నిమతమున శెండు వ్యంజన FEE 

"పక్కూసా రులు పరస్పరసా దృళ్యమును మును 

మగును, 

ములు (( హల్లులగుం పులు ) 

పొందినయెడల ఛేకానుప్రాస 

ఉదా: (౧. అమన్హానన్షక ia) నాదయారవిస్టుండు, 

కా (నొ 

యొకడు, ఇంతియ “భేదము, 

ఆ ఇ ఆ ఆ అ వ 6 _శ్రాసమయ్యె నని కావ్య ప్ర కాశక రుడు; కాదు * అమన్లానన్ద 

కన్లళిత * అనిన6గాని ఛేకము కాలే దని సర్వస్వకారుండు, ఉద్భట 

పెక్కు హల్లులు గాని అసకృత్ సామ్యము గల వయె 

అను. వార్గులసముదాయము శాల్డుసారులు 

అలంకారములు 

ఉదా: (౨) 

క మెచ్చిన మచ్చిక గలిగిన 

నిచ్చిన నీవచ్చు6 గాక యిచ్చ నొరులకుం 

జిచ్చు6 ౫డిగొనయగ వచ్చునే 

చిచ్చణచూ పచ్చుపడిన శివునకు దక్కన్, (భాగ ౮. శు 

ఇందు *ద్స్” అను ద్వితాషకురము ads mays 
బడినది, 

వీ రిద్దజకును గలభేదమునుజాడ్క సామ్యము ( మరల నుచ్చరిం 
చుట) సకృ్ళత్ (ఒక్కసారి) యని మమటుండు, అసక్ళర్ 

( పెక్కుసారులు) అని రుయ్య కు(డును చెప్పుచున్న ట్లు గానవచ్చు 

చున్నది. కొన్నిహల్లులను కలిపి రెండుసారు లుచ్చరించిన ఛేక మని 

యోక(డు, రెంటికం చె నెక్కు_డుసారు లుచ్చరించిన ఛెక మని మటీ 

“ అమన్హానన్హ ' మనంగాసే చేకాను 

విద్యాధరులును సర్వస్వకారునితో చేకీభవించిరి. 

3, వృత్త్యనుపా సాలంకారము = లమ; ఒక్క, హట్లు గాని 

చేని అనయా 

రెండుసారులకంచె చెక్కుడు పర్యాయము లుచ్చరింపయిడునేని 
ల వృ హై! మగును. ఇది మమటమతేము, 

: (౧). కమలాలోలు(డు. 

ఇందు లకారము మాండుపర్యాయము లుచ్చరింప(బక్నది, 

న్ (౨) 
కః అడిగెద నని కడు వడిం జను 

నడిగినం దను మగడ నుడువ( డని నడ యుడుగుకా 

నిడనిడ సీడిముడి తడంబడ 

నడు గడు నడు గడదు జడిమ నడు గిడునెఢ లన్, 

(భాగ ౮, ౧౦౩ ) 

ఇందు డి కార మెన్ని సారులో చెప్పఃబ కెనది, 

ళ్ వృత్తి తె” యనంగా నియమిత వర్గ ములయం దుండునట్లిదియు, 

రసవివ. యక మెనట్రిదెయు నసవ్యాపారము. అట్టి వర్ల రచనకు సంబం 

ధించినది గనుక దీనికి వృ క్ర్యను ప్రాస మన్నే వప వచ్చెను, 

మాధుర్య! వ్యం జకము లె నవర్ల ములు గల వృ ర్ర్యను ప్రా పాస 

మును “ ఉపచాగరిక ? యనియెదరు. వామనమతమున దీనిశే. 
6 వె వై దర్శీరీతి ? ' యని పేరు, 

చృసాదము. అనునవి మూండును కావ్యసణములు. వీనిలో గొన్నింటికిల. గొన్నియకరము లనుకూలము 
"లని యాలంకారికుల యభి ప్రాయము, "పేయ్ యతృరము. శేయే వృ లికి న తెలిసికొనుటకు స కార్య ప్ర ప కాళము రా-వ ఉల్లాసమ్ము: 

on ౨౫(- ౭౬ శ్లోకములు మూడిసేసను, - . se క 
సా 

0) an 



అలంకారములు 

రజః ప సుకాశకము లె న వర్ల ములుగల. వృ _త్త్యను పై, సమునకు 
పరువ. ” స క్ట బ్ర చీనిచే “గాడీర్తి 3 యందురు, 

ఇతర వర్ల ములంగల వృ _ల్త్య్రేను ప్రా, సము 

బడును. నటే సు దినిచే “ పాంచాలీరీతి ? 
కొొందటు * చ్రామ్య ' యందుద, 

“కేనులి యనం 

యనెను. దీనినే 

అలం కార సర్వస్వకారునిమత మున, 
కంకున క పర్యాయములు, సెక క్క_క్షరములు రెం శుపర్యాయములును 
ఈ చ్చరింప(బ కినయెడల వృ _్ల్యను ప్రాసము అనయా ఏకాక్షరమును 
గుణించి అసక్నత్ సామ్యమున్సు అశచేకాక్షు రములను'సణించి సకృత్ 
సామ్యమును ఆం౦డవ లెను. 

వామనమత మున, సకృద్వ ర్లావృ త్తి త్రి  ఛేకము అసకృద్యన్తావృ తి లి 

వృ _ల్య్వేను ప్రాసము, 1 

అను ప్రాస సముయొక్క్ల. యన్య భేదములు :- టా సెని ఈయంబడీన 
యను పా ప్రాసళ్లేవము లలం కారసర్వస్వ ' కావ్యప్ర, ప కా ననుసరించి 

wr las సాహిత్య దర్చణకారుని మతంబున నీ యలంకా 

రము ఛేక్క వృత్తి, శ్ర తె లాట భేదంబులచే నె నె దువిధములు, 
సర స్వతీకంశాభరణకారునిమతంబున శ్ర, శు త్రి వృత్తి లె వర్ష పద్య నామ, 

లాట భీదంబులచే నా టువిధ ములు, ఈ్గేదం బులకును పక్క ఉపభేదం 
బులు భోజుడు చెప్పియం న్నా (డు (చూడుండు, సర, కం, ౨-వ పరి): 

అంత్య, లా 

తెనుసనందు ఛందోవివయముగ చెంచంబడు ప్రాస అను 
ప్రాసాంతర్దత మే, పాస నాల్హుచరణంబులందును ఉండును కావున 

నది వృత్త్యనుప్రాస వే కాని శంటికిని గొంచెము భేదము కలదు. 
వృత్త్య్యను ప్రాసమునందు వర్ల ములయావృ త్తి కొలందియంతరమున నే 

వచ్చును. బ్రాసమునందు6 జరణచరణాంతరమున వచ్చును, శార్లూ 

లాది దీర ah లో ౧౯ ౨౦ అకురములకు దఠువాత వచ్చును. 

నున కవులచే విశేవకుగ గొరవిం పంబడు. నంత్యనియమమ 

అను ప్రాసమే, దానిని పదాంతాను ప్రాస 

పోతరొజకృతనుస ఆం భృభాగవతమం దళ కీచాలంకారము వి శేసముగ (6 

గానవచ్చును, 

ఉదా : 

క. అనుదిససంతోపఇములు 

జనిత శృమ తాపదుఃఖసంశొపణముల్ 

తనయుల సం థఛభాపుణములు 

జనకులకుం గర్భ యుగళసద్యూపుణముల్ . ( భౌగ.,౭.౧రోం) 

ఈ, లాటాను ప్రాసాలంకారము:-- లకు? ఒక్క యరము గల 

పదములను తాత్పర్య భేదము కలుగునట్లు ములు మరలం జెప్పినచో 

“లాటాను ప్రా స సి మగును... 

ఒక )_యకురము ఇంటి 

కాదు, 

పదార్థము మటీయొకటి లేడని చెప్పుట కాపదమే మరల జెప్ప 

(అ) ఏ 

మనవచ్చున్లు.. బమైర | ప్ర 

బుగ ఏకక,మముగ 

ళ౮3 

ఉదా; 

6 కవులాతక్షు నర్చించుకర ములు కరములు 

శ్రీనాభు వర్తించు జిహ్వా జిహ్వా* (భాగ , ౭.౧౬౯). 

ఇచ్చట మొదటి ఈ కరము నకు జాతివా చక మెన చేయి యని 

అరము. శెండవ “ కరము ‘నకు యోగ్య మైన das యని యర్థము * 

ఇదియే తాత్చర్య'భేవము. ఇ" రెండుజిహ్యలనుగుణటీం చి ములను 

_ఛేకవృత్య్యను ప్రా సములు వర్గాను ప్రా 
పదానుప్రాసము లేక శబ్దాన్మాపా స 

వొసము లనియు, నిది 

అనన్వయాలంకారమునందును ఉప మేయము శెండుసారులు 

వచ్చును. రాముండు రాముడే. దీనికిని లాటాను ప్రా'సమునకును “భేద 
మేమి * అనన్వయమునం దొకపదమే మరల? జెప్పట యు ద్దేశము 

ఆ పదముచే నూచింప(బకిన పదారముతో. బోల్పందగిన 

బడును. అచ్చట సమా నార్థకపద ముంచినను అంత చింత లేదు. 

“ రాముడు రాముండె* అనుటకు బనులు * రాముండు దాశరథియె " 

యన్నను అలంకార మునకు ల రాదు, కాని లాటాను ప్రాస 

ములో సహా నోరి కక దము చెప్పుటయే యయుగ్లోశేము గాక సమానో 

చ్వారణపదమును జెప్పుటయు కా | 

ఈయలంకార మును మమటాదులు ౧. పదముల పునరావృత్తి 

కలద్కి ౨. నామముల పునరావృత్తి తి కలది యని రెండుగ చేస్తి ౧లో 
కపదప్రనరావృ త్తి త్తి కలది (ఆ) అనేకప పదపునరావృ శ్రీ తి కలది 

అనియు, ౨ లో (అ) ఏకసమాసములోనివి, (ఆ) భిన్న సమాసము 
లోనివి, (ఇ) ఒకటి సమాసములోనిది మటియొకటి 'సమాసములో - 

లేనిది అని యైదువి భాగములు కల్పిందిరి, 

ఈ యలంకారమునందు కబ్దార్థములు రెండును ముఖ్యములు, 

కావున నిది ఉభయాలంకార మని కొందజుమతము, 

ఎ, యమకాల౦ంకారము?___ లక్ష; ౧. స్వరవ్యంజన (అచ్చుల 

హల్లుల ) సముదాయ పౌానరు క్షటము ఈ యమక ము *____ (అ. సు, 

లక్ష? ౨. అసమానార్షకము లయిన సమానవర మల యేక 
క్కనుముగ నావృ ర్తి తి ఈ యమకము, = (కః చ 

ఊదా; ఆ సె నికనికాయంబు కాయంబు నుజచి పోడరున్న ది. 

ఇందు. ఈ కాయంబు ” అనునర్గ బులు స్వరవ్యంజనసహితం 

ఆఅండుసారు. "లుచ్చరింపంబడినవి, మొదటి 

6 కాయంబు ” “నికాయంబు లోని యొకభాగము. దానికి స్వతం 

లేదు. . త్రీముగ సరల 

ేకవృ త్ర్యను ప్రాసములందు హాల్గులసామ్య ముండిన6 జాలును,. 

అచ్చులసామ్య మానువంగికము. ఉండిన నుండవచ్చును, లేకున్నను 

చింత లేదు. ఇచ్చట, నచ్చుల హల్లుల రెంటిసామ్య ము నావళ్యకము, 
వా అం అ అలా. న స రాం కారా చాయ ల రాడా. 

1,  ఫకృద్వర్షావృ_క శృకాను ప్రై పా స్క అసకృద్వ రీ శ్రీను ప్రా, పా సః (కావ్యానుకాసనక్, అ, ర ). 



లాటాను డ్రా,సమందు ఏకపదము hes (భిన్న | 

శాక్చర్యముతో ) ౪ రావలెను. యమకమునందుు ఏకపదములే వచ్చిన 
యెడల భిన్నార్లములందు రావలెను, అర్థము లేని. అక్షరములు (ఒక 

పదముయొక్క_ భాగముగ ) - కావచ్చును. 
రయ్యకమతమును నిందు. నేకార్డ ముగల పదములు, భీన్నార్థకపద 
ములు, కొన్ని అర్థము కలవి కొన్ని అర్థము లేనివి. రావచ్చును. ol 
ఏవి వచ్చినను ఇందు లాటాను ప్రా సమువ లె శాక్చర్యభేవ మక్క లేదు. 

దీనిని పూర్వలాక్షు.ణికు లేక విధముల విభజించియున్నా రు, 
_ ఇది ముఖ్యముగ బద్యములకు సంబంధించిన యలంకారము.. పద్యము 

నకు నాలుగుపాదము లుండును, చు థభమపాదము ౧ ద్వితీ యపాదము. 
తోడను ౨ తృతీయపాదముతోడను, 3 చతుర్లపాదముతోడను, 
ఈ ద్వితీయపాదము తృతీయసాదముతోడనుు ౫ చతుర్గపాడముతొ డను. 
౬ తృేత్రీయపాదము చకుర్గపాదరుతోడను, ౭ పృథమపాదము. మిగిలీన 

_ మూండుపాదమలతోడనుు ౮ ప్రథమ ద్వితీయ పాదములును, తృతీయ 
చతుర్ధ పాదములను, ౯ ప్రమ చతుర్థపాదములున్సు . ద్వితీయ 

తృతీయ పాదములును ఒక్క_విధముగా ( వీకవర్లాత్తకయగ ) నున్న 
యెడల వేటువేటు యమకము లను. 

చరణములును చీవర శెండుచర ఇములుగ కో కార్ల ము. మరల స్ప. 
బడుటయాు, ౧౧ నో్క మంతయు భిశ్నార్థముందు. మరల6 జెప్పం. 

బడుటయు యమక భేదంబులే, ఫీ నికి? .గ్రకుంబుగ ౧ ముఖ ౫ సం 

దంక్కే 3 ఆవృత్తి రో గర్భ, ౫ సందస్థ్యక్క ౬ పుచ్చ. .& పంక్తి) 

ళా యాగ క, ౯ పరివృ త్తి త్తి ౧౦ సమాద్ర్య 9. we మ హాయమకము లలని 

ణ్ ళా జ్ఞ ఇ | ead శ 

ష్ శ్ క 3 ఇ . అ" గ 
ga ॥ + 

విని ని యన్నింటిక నుదాహరణంబు లిచ్చుట యషనావళ్యకము. . 

దిక్ ప ఈష ప నొకటి రెండింటిని జూ ెదను, .. 

కూదా : 

, బెరా రయం బన వాలుకు స అ ల . 

మారా మనుమదనసమరమాధుర్యుండే 'వై gr శిలను. | 
| దీరా నృసిం బా కూడితై [ న ల తలా. 

మారామను మదన సమరమాధుర్యండదై' (నః భూ కోల 

జ ద్వితీయపాదము చతుర్థప్రాదమతో "స సమానము, కావున . 
నిది సందన్మ్యయమకము, 

శే. మతి వి నాయకభరిత సమదుం. 'డనంగ.. క 5 | నీ 

మతి వినాయకభరిత సమదు6 డనంగ , 

మతి వినాయక భరిత సమృదుం డనంగ . 

మతి వినాయకభరిత సమ్మదుం డనంగ, (ఆపక, ల). 

. త శ్రయమి--(5. అ, ష్ 
“శీ " వా . క్ 

* ఖా ఖో * . 

స. 

ఇది మమృటమతము, 1. 

౧౦. అస. మొదటి శెండు | 

లత. లు సనన 
1. అక్క క్వచిత్. శిన్నాద్థకక్వం క్ల దఖ్గిన్నాద్ధ్థకక్వం ఎవరి ేకస్న్థనర్థకత్వ నుపరస్య సార్థక ః 'మితి సంక్షేప 

శోరములు 

ఇది * పం క్రియమకము ౫, * సీ రాజనందన రాజి 'రాజా క్ర 

జులు సాటి తలస నన్న యవేమభరణిపతికి ' అని నాల్లంచగణయులును 

ఒకశురీతిగా€ జెప్పుచు మనవారు చదువుపద్య మిట్టి టే. 

జక్కాకపాదమును లెండుగ విభజించి యిట్లు వచ్చిన ౮ 
పాదార్థములకును బెని పాదములకు జెప్పినట్లు 'పరస్పరయముక 

సామ్యమును చెప్పినయెడల 'నెన్ని యో భేదంబు లుత్సన్న మగును. అసే 

యొక్కొా_కపాదమును 3, ర, ౫ భాగములు? విభజించినచ యమక 

భడంబులు వేస వేలుగ వచ్చును... 

(౧). సీ తన థవ్యధామంబు తన భవ్యధామంబు 

కరణి మి త్రోనేమకరము గాల్లో (వసు ౧-౫౮) 

వ. న్, ఏరాజు ఛూరిలేజోరుణాలోకంబు 

[ లోకంబుతమము. నిరాకరించి (వసు, ౧-౩౦) 

చాల బాలకసాల మిది వ్క్ర 

mr 'పాలిపాలిటియమర సాలము 

శి + లికి శగ్కుచ్చం గడు రా 

గిల్లు గిల్లు ము తత్ ప్ర వాళము. 

(3)... 

_(నస్కు 3౩-౧౪౯) 

pe “లము శమము” అను నంఠ్య యమక ముక దయ గలదు, 

(¥). రూ, రింానపద్ధం గల్వలచె : 

లిం గని మేచకకంగరుంి.. చ, స్తూ = 

లీం గని సంగ తాలి లవ కా 

. లీం గని కర్టమదూ షి త క మృణా 

లీం గని కృష్ణ చేలు ని హా 

లీం గని నీలక్షచక్షా విధాళ్ళచా 

లిం గని రామలింగకోవి 

లీంగని కర హసీంచు దిక్కు లక్, ( వాటువు ) 

ము క్షపద గున స మనునది యమకములాో టు దానిని 

తటిచుగ శాం ధ్రకొవులు తమ గ గ్రంథములలో Ons 

లంద వోజివరు.. 
రం సా ల రి 

మ, దృఢ బాహాబలఫీమ ఫీమసమర పే పేంఖజ్ఞయ శ్రీ, పరీ 
'యఢిమా ఢౌకితభూమ భూమహిరతూర్యధ్యానద శ్తేశ ఢా 
క్కు థమత్కారనినావ) నామకథన క్లామ్యున హోఢిల్లీ కా 

గఢరాడాద్యరీధామ ధామగరిమ గ సగ గృహోధీక్వరా. 

py 9 ౬-౧౦౧ ) 

ఈ కృిందిపద్యమునందు, , పాదాది నము _కపద్మగ్య స్ట సయమక 

| మున్వు 'నాలుగుపాదఘులకును * రసా? యను శెండకురముల యంత్య 
యమక్షమును. కలదు ;___ 

పృకార 
స rw ఫైల్ 9 . : is rt 
hs 2 వ Mee శత. అ ల ‘ : ల వ్ a > | ణ్ ల క - అ ల న 

ఖ్ ss Tes = క * |. వ్ భ్ 



అలర కారములు ర౮ 

సుగంధివ్య త్త త్రము ఉపమా ప్రయోజనములు : (౧) స్తుతి (౨) నిందు (3) 

-సారసాహీతీ సదధ్వచారి షి! ప తత్త ్యబోధ, ఇంరుపః గ్ర గ్యమముగ నుదాహరణములు : (౧) ్రే, 

ధీరసాహసోరుదోరతిస్క్ఫుర నృ హార స్తా తోంహాడినభార్య అమృరమువంటిది. (౨) సంపద మద్యమువంబేది, 

హారసానుమ త్తటీసురాపశా సుధారసా _ | (9) ఆకాళశమునందు బండివలె6 గానంబడుచున్న చుక్క_లవరుసయే 

ధారస్థాధుకీర్తినాం సధారి సూరీసార సొ. (వకు జ-౧౦౩ ). రోహిణీనకు త్ర, 
వ లనీకలాకుణికు లసనేకవిధముల6 జెప్పి 

యున్నారు, కొన్ని యిందు నుదాహరించుచు న్నాను ఏ 
ఇట్లు యమక ప్కకారము ల లనేకములు. గలవు. స సంస్కృతీ ంబున 

వీనికి వేటు వేలు నామంబులుకూడ6 గలవు. మన యాంధ్రంబున ప్రా పాస. 

కున్నట్లు, ఉత్త తరహిందూ బేశముం దలీ హీంద్కీ మరాటీ తహ కే 

లయిన ఫభావలలో ని కావ్య ముల కంత్య్య యమక మత్యం తౌవళ్యకము. 

పద్యమందలి మొడటి రెండుదరణములకును, చివర శండుచరణముల 

కును అంతమున ఒక శేయకుర . ముండును. "పైరు ' అ వ 

కూడ సమానముగ నుండవచ్చును. కాని ఒక ప. ళు ' కై mss వ 
స్ ఎ యాగ. క | ప్రమేయము లను లెండుశీబ్లయులకుం గల మనోహరమైన సౌఠర్మ గ 

నుండితీజవలెను. దీనినే యింగ్లీ పులో. రై క Rhyme ) అందురు. | హ్హృస్వను, 3 మ 

6 ప్రాయశో యమశే చిల్రే, రఫపుప్పి. ర్న దృశ్యతే ' (సాధా! 

రణముగ నత చిత్ర హేవ్యమునందును. రసఫుష్టి ' కాన్చిం . 

పదు) " అని ఏకావళీ కారుల్రైన ప. సృష్ట్రముగ( జెవి 

వ 

భామహుండు ;-- దేశకాల (క్రియాదులచే వేడైన ఉపమాన 

| ముతో నుపమేయమునకు గుణలేశముచేతనై నను సామ్యము చెప్పం 

| బడినయెడల నుపమ యగును, | 

దండి ఎంకమాత్రే త మెనను సాధర ర్మష్చము కానంబడిన నది 

వామనుండు :_ గుణ లేశీమువలనను ఊపమానముతో న. 

| యమునకు సామ్యము "చెప్పుట ఉపమ, 

టి 9 మ 
చిశ్రాలంకారముల £ వా. “చిత్ర, ములు శద్దాలం'క రాతిరి మన్తుటుండు ౩  భేదముగల ప దార్థములకు సాధర్మ సుయ చెప్పం. 

లేము లై నను పూర్వలాకుణికులు శ్రమను బక కావ్య శేనమగ | ఏపినయెడల నుపమ, 

నంచినందున ఈవిసయము చిత్త కావ్యము. వ అను శీర్షిక క్రి, 
| 

ప రుయ్యకుండు.;--- ఉప హతో మేయములసాఫర ర్మకయునందు 

సవి స్ప 'సరముగ 'పవరీంప (బడును. i = 
. 

శ -భీదా భేదములు సమానముగ నున్న నుప 

అన్ధాలంకారములు as | 
fn? 

జగన్నాథుడు ged నుపసాక్రారకమను సుంద 

క్రువల యూనందమునందు ౧౧౫ తతత. basis రస 

గం గాధరములోనివి యగు ఈ ఊఉ చాహరళాను ” 6 అసమము *, “తిర 

సారము? అను నలం కారములు వీనిలో గలుపలగా ౧౧౮ సంఖ్య 

ప వానివివర ము;-.__-- 

రమును అయినసాొ దృశ్యము ఉపమ. 

విద్యానాథుండు : ;— వర్షి ంపందలంచిన యుక పఫదార్లమునకు, 

స్వతః సిద్ధమైన ట్టిదియు భిన్న మైనట్టిదియు ర సిక సమ్మతే మైనట్రిదియు 

క | ] నగు నుజి 3 'యుకపచార్థమలో ధర్మ వ సామ్యమును “వాచ్య 

౧. 'ఉపమాలం కారము: _ లకు! ఒకొప న్ు నుజీయొక | ముగ నొక్క_సారి ఇవెప్పుటు ఉపమ, 

పజార్థమనోం లోరల్ని "ప్ప ఫట “ఉపమ. 
విన్నకోట పెద్దన : -- 

క సణధర, కర్మ ముల ను 

లః చుయ్యడువస్తువునకు బరువడీం దుళ్య 

శ తపృణయనము6 జేయు. నెయ్యది ప 

~ణుతింతురు దాని నుపమగా బహూువిధులన్, . 

ఉదా: Sn చం డు నివలె నందముగ నున్నది. 
CU 

సీపడాక యు. వర్ష నావిమయ మాంఅన గా జేనిని 
మనము వర్మించు. 

చున్నామో దానికి ఇ. ఉత లేక వర్ల ర్లషుయమ్కు (ప్ర పృస్తుతేము, పృ 

తము, వివుయుము) అని చేరు, దేనితో sete పోల్బుచు 

న్న్చామో చానికి ఉపమానము (అవ
ర శ్రము, అ ప్రస్తుతము, . ఆప స్కకృ : 

తము వివయి) అని “పేరు. 'శెంటియందును గల ధ్రేసణమ
ునుబట్రీ ఉప | 

మేయాపమూానములను పోల్చుచున్నా నా ఆసణమునకు 0 pn 

ధర్మ ము ? (పోలిక) "అని" పేరు, వళ బ్దమువలన ఈ సమానధర్శ మును 

నూచించుచున్నా మో "యిది. 6 ఊపమా వ
ాక "కట్టను. -పెయుదాహర 

ణమునందు * ముఖము క్ ,.ఉఊపమేయము,. c చంద్రుడు 3
 ఉపమానము 

6 అందము" సమానధర్మ మ! వలె) ' ee .ఉఊపమావాచక్షము, . 

లగ 

బట్టుమా_్తు రి; i 3 : 

స్స ఉత్ గ్రే, కువలె ససిద్ధోప మ కా కన 

న్యయమువై డి నభిన్నంబు గాక. 

'హీకోప మయు బోలె నిల నహృద్యము గాక 

యుపమాన మనమ మి యుండెనేని " 

Fg -“శేవంబువలెం 'బదళి వమా తే.ము గాక 
ణ్ Mme ఆలీ 

సారమె యల రూపకాదుల (కి,య 
థా - 



ర౮జ అలంకారములు 

వ్యంగ్యంబు గాక సామ్యము వాచ్య ముస చేని 

_ నౌాపమ్యము సృతీప మట్టు దలంపం 
_గృనువిపర్యాససహితంబు గాక యున్న 
నలరు నుపమేయకోసమ యట్లు సామ్య 
ధర్మ మిరుమాటు వరుసల. దడవకున్న 

నుపమ యన దీని భేదంబు లుగ్గడం తు, 

విద్యా నాథునిల క్షణమందలి యిన్ని పదములకును గలసార్థకత 
బట్టు మా_రియొక్క_ప పద్య మునందు. జాప(ంబడినది, 

ఈ లకు[ము లన్ని యు. జూడ ఈ సాధర ర్ట ముపమా "భీబే ి 
( భేద యున్న వానికి సాధర రృ ముపమ) అను మమ్హటునిచిన్నిలకు 
ఇమే సాంపునం గానవచ్చుచున్న ది. భీన్నము లయిన లెండుపడారము 
లకు సాధర్శ కామ ( పోలిక) చెప ఏంబకుటయే యుపమ, వానిలో 
వర్గరియ ఉపచేయము. శెండవది ఉపమానము. ఉచము "భేదా భేద 
ప్రధాన మని రుయ్యకుండు చెప్పినమాటకు నిదియే యరయు. ఉప 
మానోప మేయములకు భేద ముండవ లెను, సామ్య ముండవ లెను. 

‘ సాద్భృళ్యము ?, స్ట ౯ సాధర రము * అనునవి భిన్న పదార్లము లని 
ను ను ఆ రెండును ఒక్క_టిరే యని నవీనుల 
మతము ( ప్రభా). 

_ ఉపమాన ప సతి మోగికమును, ఉప మేయానుమోగికమును అగు 
సంబంధము సాద్భక్య మనియు సాధారణధర్శ్మ ప (దుల యోగికమును, 
ఊపమానోప మేయాభయానుయోగికమును అభసంబంధము సాధర 
మని ర భదవాచులయభి ప్రాయము, 

ఊఉ పమాభేదములు ;___ ఉపమాలం కారయుయొక "భేదము 
... లాలంకారిక ల నేకవిధరులం జెప్పిరి, నాదృకళ్యగర్భ మలై న యలం 

కారము లన్నియు _నుపమా భేదములే యని కొందణమతము, 
( చూడుండు, _వామనునికాన్యాలంకారనూ త్ర రోములు. దండి "సమాన 
ధర్మ భేదములను బట్టి ఉపమను 309 విఘెాగములుగ6 జెప్పే యుదాహ 
Sean నిచ్చెను. వాని నీ శీ) 0ద నుదాహరించుచు న్నాను: 

౧. ధరోపమ :___ ముద్దరాల! నీ యజచేయి. పద్మమువలె 
నెట్జగ నున్నది, 

౨. వస్తూపమ :;___ నీముఖిము పద్మమువలె క Cel 
ధర్మము _పృతీయమానము ), 

3, విపర్యాసోపమ = నీ ముఖమువ లె నరవిందము వికసీం 
యున్నది ( ఇతరులు దీనిని పు ప్రతీపాలం కార లా 

లో, _అన్యోన్యోపమ ;_ నీ ముఖము. పద దమువ'లెను పద్యము 
నీముఖమువ లెను యన్నది. ( దీనిని ఇతరులు ఉపమేయోపమయందురు ). 

౫. నియమోపమ ; నీ ముఖము కవములమునే పోలున్కు మటి 
_జేనిని పోలదు, 

౬. అనియమోపమ ;.___ నీముఖము పద్య మును అనుకరీం చుచు 

న్నది. దానిని అనుకరించు మజీవేటుపదార్గము లున్న నుండుయగాక, 

౭, సముచ్చయో పమ $___ Ber.) కాక ఆహ్హీదకరత్వము 

చేతయాడ నీముఖము చం దు నిం బోలును, 

లా అతిశయోప పమ :-- నీ ముఖమును వస్ చూచితిని, 
చంద్రు, ని ఆకాశమంచే చూచితిని, 

నాం ఉత్ గ్రే శీశోపమ; — ఈమెముఖ శ్రీ, నాయందే యాన్న 
దని చం ద్ర డు సర్వపడ నక్కో_అిలేదు ; పద్మ మునందులహాడ నది 

కలదు. 

౧౦. అదు క, = పదము. న ని భ్రాంత నయన మెనయెడల 
నీ ముఖి శ్రీని బొందవచ్చును, 

౧౧. మోహోపమ :--- కృళాంగ ! చందునిం జూాది నీముఖ లో 
మనుకొని దానివై ఫునకుం బోయితిని. 

౧౨. సంశయోప పమ: ఇది లోపల. దిరుగుచున్న భ్రమర 
ములు గల పద్మమా లో లేక ణములుగల నీముఖమా ! యని నా 
చిత్తము డోలాయమాన మగుచున్న ది, 

౧౩, నిర్షయోప మ చం ద్రునిచేతను నిగ గ్ప,హీంపయబడిన 
పద ద ముయొక్క_ కాంతి చం ద్ర Pe సీళ్లు కలించునదిగ నుండదు, 
ఇట్టే కాంతికలది గావున నిది oe Ee 

౧౦, శేపోప పమ :--- నీ ముఖ్లుము పద్మమువలె శిళరాంకు ప, 
స్పర్ధియు శ్రీ గలదియు, సుర ఖిగంధియుం ప. 

_ ౧౫ సమానోపమ :___ ఈ యాద్యానమాల బాలికవలె సాల 
కాననశోభిని ( సాలకాననకో ఖిరి = సాలవృకు.ములయరణ్య ములతో 
శోభించునది కురులతో. గూడి -ఫొరురన్న ముఖుముయొక్కో. 
చక్క౦ందనము' వ 

క్షయ్యి నీ ముఖము orp సమాన మైనను, వానికం టె నుక్క్సర 
శాలీ 

౧౭. ప్రశంసోపమ :-_ బృ హుకుం బుట్టి నిల్ల యిన ప పద మన్కు 
| శివునిచే కట్టు ధరింపంబడీిన శ. ద్రు,యును న ముఖముతో స సమాన 
ములు, 

౧౮. ఆచిఖ్యాసోపమ = నీముఖము చంద్రు, నితోడ న్ 
నము అని has యమును చెప్పుచున్నాను. అది గుణమో 
దోప. మో, 

౧౯ విరోధోపమ మ  శ్రతప తమ. శరచ్చంద్ర పు. నీ 
ముఖుము _ ఈమూ(డును పరస్పరము క తు కలవి. 

ప్రుతిపేథధోపమ :.___ కలంకియు, జడుండును ' అగు 3 
చం ద్రునకు వ శీమఖమలో, ప్రోస్పర్థించుళ క్షి క్తి లేదు... 



అలంకారములు 

౧. చటూపమ ;___ నీ ముఖము మృృగేకుణాంకితము 3 చం, 
ద్రు ఖో మృగాంకితుండు, 

వ గాడు, 

 ఆయినను నీతో 'సమానుంే కాని అధి 

౨౨. త త్తఖ్యానోప మ; ఇదె కుద్మ ము కాదు ముఖి మే ; 
ఇచి తు-మెదలు కాను కన్ను లే, 

౨౨. అసాధారణోపమ ః__. చం చా రవిందములకాంతి నతిక్య 
మించి నీముఖము తనక్రు( దానే సాటి యాయొను, 

౨౪ అభూతోపమ;__ నీముఖముం ఒకోచోటను సంగ 
సాంచి రక్షింపబడిన ఆన్నిపద, మల కాంతా _పుంజమువలె శోధించు 

చున్నది (దీనిని కొందటు ఉత్ ప్రేత. యం దురు. 

౨౫. అసంభావితోపమ:_ నీముత్తుము ననుండి కఠినవాక్యో 
ములు వచ్చుట్క చంద ద్రబింబమున నుండి క ల చంద 

నముననుండి యక్ని వచ్చుటవలెను ఉండును. 

D౬ బహారాప మ 3 చందనోదక చం డ్రాంక చంద్రుకాం 

"తాదెికమువలె నీస్పర్శ అధిక శీతలముగ నుండంను. 

౨౭. వి కి మయోపమ ;___ తన్వంగి | నీ ముఖము చంద్రబింబ 

ముననుండి త్రవ్వి గ్ తీసినట్టును, పద దృముయొక్కా నర్భమననుండే లాగి 

తీసి నట్టును ఉన్నది. 

౨౮ మాలోపమ !._ సూర్వ్యునియా ందు నెండవలిను, పగటి 

యందు నూర్యునివ లెను, ఆకాశమునందు€. బగటివ లెను విక్రమము 

నీయందు లవ్షీని. గూర్చెను, ఆడీ 

౨౯. వాక్యార్లోపమ : వా ఒక వా క్యార్గయును మటియొక 
వాక్యార్లయుతో 4 బోల్చినయెడల నది వాక్యార్థ్ "పను, ఇది యేశేవశబ్ద 
త్వ అశేశే వశబ్దత్వములచే శెండు తేజంసలం sR 

ఉదా: (౧). చంచలేే (తీములు. కలదియు, ఆవిర్భవించిన 

దంతకాంతి కలదియు. సనన. భ శ్రమాద్భ వ్రంగము, ఈమల్ల ల్ల శ్యు 

శీసరములు గలదియానగు పంకజమువలె. డో(చు కః 

ఉదా: (౨). తామరతీగవంటి యాత న్వంగయొక్క్ల పద్మము 

వంటి మోము మధుకరమువంటినాచే మటిమాటి ఆలౌగలు డెను, 

30. పృతివన్తూపవ 1. రాజులలో నీవంటివాండు లేడు; 

పారిజాతవృకుము ఇండవది లేసేలేదుగడా 1 

3౧. తుల్యయోగనోపమ : న ఓ్షన్ఫ పా | ! ఇందు దుండు స్వర్షరక్ష 

ణమునకున్యు నీవు భూమిరక్షుణము నకును. "సేంలా్క-ంచియుందురు, అత 

నిచే నసురులున్వు నీచే గర్విత నృషులును చంపంబడుదురు. 

1. వన్తుతో ఒ౬యం ఫూర్షాలుప్తావి భానో 'వాక్యసమా. సక్యచ క్యజాదిప్రత్యయవి శేవగోచరతయా కబ్లకాత్రు న్య శృాద్య ఆ" వర స్స తీ శ్యాహ. సా [ఉద్య |. కళ్యా ద త్ర త్రశాత్ర్రే* 

కోరాలి. 

3౨. హేతూపమ : రొజా ! కాంతిచేం జ ద్రుని తేజ 
స్పుచే నూర్యుని, భై ర్యముచే సముద్రుని ననుకరించుచున్నా వు, 

మమటాదులచేం గల్పీంపంబడిన "భేదములు :__ ఈ "భేదముల 
నన్నింటిని తరువాతిలాకుణికు లొప్పుకొనలేదు,. వా రీయలం కారమును 
మజియొకవిధముగ విభజించిరి. hes నిజముగ Prine 

న వాని నిచ్చట wns జాపెదను, 

ఠడూపము 6 పూర్మ ” యనియు, “లు ప్త) 

ములు, ఉపమానమ్ము ఉప మేయము 

ఫబ్దము ఎ ఈ చనాలుగును 

యనియు _కరెండువిధ 

సమానధర ము ఉపమావాచక 
స్పప్హ ముగ నెందు 

6 పూర్త *, ఈనాలుగింటిలో నొక్కటి గాని, 

గాని లోపి ంచినఛో “లుప్త? యగును, 

'జెప్పంబడునో యది 

రండుగానిి యూ(డు 

ఊదా: 

నున్నది. 

రామచంద్రు నిముఖుము చం ద్రునివలెం జక్క 6గ 

ఇదె “ ఫూర్ల *. ముఖము * ఉప మేయము, చంద్రుండు ! ఊప 
మానము * -దక్కందనము * సమాన ముక వలె Be “ఉపమా 

నూచక *? పదము, 

ఊదా J దా రామచం ద్రు నిముఖము చంద్రునివలె నున్నది, 

ఇది “లుప్పి, ఇందు “ సమానధర ము ” లోపించినది, 

“వార్ల మరల శలెండువిధములు = ఈ శతి” 6 అరి. 
_శబ్బమువలననే * ఉపమ” యని బోధ sit he 6 గట్టి; అర్థము 
వలన * ఉపను” యని బోధ యయ్యె నేని యది “అర్హ”. సంస్కృత 
మున ఇవ య థాదిళశబ్బము లవలనను, ఇవారవిపాత మెన వతి ప పృత్య 

యమువలనను “ఉపమ | కాటి! యగును, తుల్యసదృళశాదిశబ్బములను 
(సృయోగించినను తనరక నర ప్రత్యయమువలనను say యగును, 
“చందృ ఇవ సుందర ముఖం ’ ( చంద్రునివ లె. జక్కనిముఖము 
we “క్రతి?; 0 6 చంద్రెణ తుల్యం ముఖం (చంద్రునితో 6 

దుల్యమగు ముఖము ) అనిన అరి? *, ఇది కేవలము సం స్మృతీ వ్యాక 

రణము నను రించిన భేదము. గాని వేటు కాదు, కావున తెలుగున ఈ 

"భేద మంతగాం జెల్లదు, అయినను తెనుంగున నా ేదము తెచ్చి పెట్టు | 
కొనవలయు నన్న కవల), “పోల? అనుపదము' లున్న " కాటి ౩ 

యనియు, ఈ జోడు, పోలిక, సరి, సంగడి,,. ఉద్ది ఈడు సాటి 
పగిది కరణి”? మొదలగునవి యున్న be ' యనియు జెప ప్ప 

వచ్చును, 

శతి ః ఫా అధిఫుండు Woe eh నలరుచుండును, 

న. త్ధ్కాళల 



రళాం 

ఉదా? అనీతి యనువృక్ష.మును 

నిగృహము గొడ్డలి. 
స వ్ య తేదించుటకు నిం, దయ 

ఊప మేయో పనూనములకోుC దాదాత్మ్య మే యాయలంకారము, 

కాని యీ యొక్యముచేత. నుపమేయము కప్పంబడదు. సందేవోప 
హ్నుతి భ్రా ౦తిమ దతిశయో క్యాదులందు నుప మేయము కప్ప(బకును, 

అ ట్రిచ్చట లేదు. ఇదియే వానికిని దీనికి నిగల భేదము. ఈ యలంకార 

నుందు ఉపమానము కలాం ఉప పేయమునకు నొసంను, 

Aa రూపక మయ్యె. ఈ ప్రృబోధచంద్రోదయ ? నాటక నుంతయు 
రూపకోదాహరణ మనియొ చెప్పవలెను. 

"భేదములు :_ మొదట నిది వాక్ళగత్క సమాసగత యని 

ద్వివిధము. ముఖ మనుపద్య ము విద్య యనుధనము అను నుదాహరణ 

విద్యాననము అనునవి సమాస |, ములు వాక్యగత ములు. ముఖపద్మము, 

. గత ములు, 

మమ్మ టాదిమతంబున రూపకము కా ౧ నిర | 

వయవము, ౨. సావయవమా 3, పరంపరితీము. వీని యాపేదము లీ | 

a ందెప ట్రికవలనC డెలియయగలవు.: 

రూపకము 

| 
నిరవయవను సావయవము పరంపరితము 

| | | J | 
 శేవ మాలా సమ స్ప ఏక దేశ . శ్లిస్ట్రము అళ్ళిష్టము 

లము రూపకము వస్సువి వివర్తి | | 

ప యము స | 

శీవలము మాలారూప పకము 

లాం qe జకచాక్యమునందలి రూపకములక్రు అవయ 

వావయవిభావము లేక చేని కది వేటువేటుగ నుం జెచీని యని నిరవ 
యవరూపక మనిపీం చుకొ నును, 'పరస్పరసా పేకుత్వవిరహ మే (ఒక్ 

దానితో మటియొక దానికి 

నత్వేము, అ 

ఊదా: (౧). బుద్ధి యనునది దీపము, 

కాశవంత మగును 5 బు ది లేమి చీకటిరా తి, 

గానరాదు ____ (ర, గం), 

ఇది * శ్రీవలనిరవయవరూాపకము న కుదాహరణము. ఇందు 

రెండురాపకము లున్ననుు అవి సాపేక్షములు కావు, కావున నిరవ 
యవము. ఒకవివయమునునుజించి చెప్పంిడినవి కావు, కావున 
శేవలము. 

౨. ఊదా: (౧). ధర్మమునకు నాత్మ, భూమికి భాగ్యము సృష్టికి. 
sii రస్యతీచేదీవికమ, వేదమా లన సామెద్ కవ్రక రంత! 

సంబంధము. లేకపోవుటరీ ) నిరవయ 

దానిచే నంతరు 

అందు చేమియు 

ములును పరస్పర సౌ 

( క్ 9 అ వచ్చినవి, కావున నిది * సావయవము ', అందును ర శని య్రీగా 

నిరూపించుటచే నిది అవయని, వెన్నెల యను-వీర మొదలయినవి 

అలంకారములు 

యాజ్ఞ యైన యీరాజు. కోల్పాంతేయువణికును బెలుంగంగాక } 

— (ర. గం), 

ఇయ్యది నిరవ యవమాలారూపకమున కుదాహరణము, ఇందు 

నాల్లు రూపక ము లున్నను, ఒకదానితో మటియొకదానికి సంబంధము 

లేదు. కాన నిరవయవము. ఒక్క_నివివయమున ని 

లారోపింపంబడినవి గాన మాలారూపకము. 

సావయివమూాపకము : పరస్పర సా చక్షు ము అ రూపక్ష 

ముల సముదాయము * సావయవరూపకము ?. 

ఏ సావయవరూపకమునందు అవ యవియొక్క యం, అవయివ 

ములయొక్క_యు నిరూపణము 'ప్రా_ర్టిగ నుండునో యది * సమ స్టవస్తు 

విషయము ”, అనగా నారోపింపంబకీన వస్తువు లన్నియు నెందు 

ఫబ్బములచే స్పష్ట్రముగ6 జెప్ప(బడునో యది 6 సమ_స్టవ స్తుపిపయము ". 

ఉదా? రాతి యనులేమ. వెన్నెల యనువీరన్కు చుక్క 

లన్ననగలను, చీకట్లున్న వెం డృ డుకలను ధరించి నో భించుచున్న ది. 

ఇందు రా Ww ని లేమగను, నెన్నెలను ఏక గాను, చుక్కలను 

నగలుగను, చీకట్లను. నెం డ్రుకలు గాను, చెప్ప-బడిన నాలుగుభూపక 

పన ఈల ఒకదాని ననుసరించి మలియొకటి 

దానియవయవముబు. ఇ వన్నియు నిందు స్పస్ట్రముగం జెప స్పంబడి 

యున్నవి. కావున నిది * సమ స్పవస్తువివయము ?, 

ఏ సావయవరూపకమునందు అవయవనిరాపణమువలన అవ 
యవినిరూపణ మూపొాంపంబడునో అది “ ఏకబేళవివ ర్ం అన€౫ా 

నెందు నన్నిరూప పకములును స్పష్ట్రముగ6 జెప్ప(బడక కొన్నిమాలే, తము 

చెప్ప(బడ్కి మిగిలినవి యూహింపంబడునో యది ఈ ఏకబేశవివ రి”. 

ఇం దొకరూపకము తన ఫానుర ర్ధ్ వ్రముచేం జెప్పంబడని యన్యరూపక 
మును స్ఫురింపంజేయును. 

ఉదా? ఓరాజూ! స్ఖద్దము. 9 భరి యనుఫుట్టలోనుండి విడలి 

కత్రురాజుల మ్రాణయ అన్న శాలిని బీల్చును — (న, భూ, 

ఇందు కత్తియొక్క_యొజిను పుట్ట యనుటచేే నందుండి జెడ 
లినక_త్రి పా నున్న రూపకము స్ఫురిం చును. అట్టే శత్తురాజుల ప్రాణ 
ములను గాలితో c బోల్బుటచే వానిని భకీంచునది (క త్ర) Mose మని 

స్ఫురించును, పాము గాలి తిని బతుకు నని కవిసమయము. 

పరంపరితీము == లక: ఏఠరూపకమునం దొకయారోప మే 
మటియొకయారోపమునకుం గారణముగా నుండునో యది * పరం 
పరితము ౫, 

ఉదా ఆపత్సమాద్ర, యు నో కర్ణి మనునగ్షి: 
యొక పెద్దచాన, టన్ 



అలంకారములు 

ఇచ్చట మొదటియారోపము శెండవ యారోపమునకుం గార 
ఆము, ఆపత్తును సమ్ముద, మంటిమి గాన వైర్యమును నావ యన 

వలసివ చచ్చెను. 

6 శీష ) మనియు ఈ అశ్నిష్ట "మనియు నిందు రెండు భేదములు 
కలవు, * ష్ మన౫ కవే పా యనియు, * అళ్ళిస్ట్య ” 
నున శే లేకుండ సాధింపంబడిన దనియు నరము. “అశి వ్య'మును 

న కుద్ధ * మనియెదరు. ఇం దొక్కొాకళాటి మరల ఈ శేవలము *, | 
6 మాలారూపకు అని విభక్త కము* ఇంనుకు( (గృమముగ నుదా 

హారణములు. 

ఉదా ః (౧) ,క ద్రశాపరుద్రు నిఖడ్డ న పతక శత్తురాజ 
మండలమును నా 0గును త? (య రు, 

ఇచ్చట 6 రాజమండల ) భబ్బాము న్లిష్టము. దానికి రాజుల 

సమూహ మనియు, చంద్రమండల మనియు రెండర్ధములు, 

ఉదా: (౨). కమలావాసకాసారుండున్తు మూధృతిఫణీశ్వ 
రుండున్కు కువలయేందుడును అగునీరాజు మానవులకు నానందనమును 

కలుగజేయును (ర, గం), 

ఇది క శ్లివమాలాపరం పరీతరూపకము". ఒకని గుటించియే 

చెప్పంబడిన Pa శి వ్ర కవలపరం౦ పరిత. రూపకము లీందు6 గలవు, 

ఉదా ఏ; (3). పృతాపర్ముద్తుండు _ కాకతీయదుగ్ధ సముద్ర, ము 

నందు. బుట్టినచంద్రుండు - మాప్ (చ, రు), 

ఇది అ శ్లీన్ద కేవలపరం పరితరాపకమునకు నుదాహరణము, 

ఉదా: హ_స్ట మనుసర్బమునకు( గోటయ్ము శీ త్రువన శ్రేణికి 

సుడిగాలియు కార్య మనుెపెనమంటక6 Hain జయలక్షి 

యొక్క విలాస మెనకనుబోమయు, సంతుష్ట రమునభూమి త 

( డామయూారి యుండునటు టివాసయప్పియు ప్ర పంచ మనుబ్యాసాద 

జినో గడియయు నగు కృపాణలరీతోడిప్రశా శాపరుదుండు విహ 
ళ్ 

రిం దుచున్నా(డు అ (ప 1 రు ) | 

ఇది అ శ్లివ్హమాలా పరం పరితో చావారణము. 

చంద్రాలోకమతంబున రూపకము. శెండువిధములు :-- (అ) 
అభేదము, (క తొద్రూప్యము, ఇం దొకొ్క-క86ాటి అధికము, న్య్యూన 

ముు అను భయము అను మూండు ఖేదములను చెందును. ఇట్లు రూపక 

(అ) అభేదరూపకము;--- ఉపమానోప మేయములకు( బూర్డిగ 

నభ్గేదము చెప్పిన “ నభీేదరాపక ? మగును.. అందును ఉపమానము 

కంటు నుపమేయమునందు నధికత చెప్పినచో నయ్యది కం 

రూప కము * అగును. 

ఉదా శ్ర (౧౫ ఈరాజు నిండుషౌరునముగల వుడు, 
కూ 

bas త ముగా. గాక 

ఉడాసీనముగ నుండునో, లేక దానికీ స్వతంత్ర, త ముగ 

ళ౯ాం 

శివు( డర్ధ నారీశ్వరుండు గనుక సగము పౌరువము కలవాడు, 

గాజు నిండుపౌరువుము గలవాండు కావున శివునికం శు నధికుం డన్న 

భావము కన(౧బలుచుటచే 1 నధికా భేదరూపకను ). 

ఉపమానముకం కె నుపమేయమునందు న్యూనత ెప్పీ 
నచో నది “ న్యూనా భేదరూపకము ?. 

ఉదా : (౨). ఈమయోగి మూండుకన్ను లు లేని శివుడు, 

. ఉపమానముకం యే నుపమేయమునందు నధికముగాని న్యూన 
ముగాని చెప్పక రెంటికిని సమత్వము చెప్పినచో నది * అనుభయా 

"భీవరూ పక ము, ’ 

ఉదా: (3). ఈరాజు ప్రురసంహారకు( డగనీళ్వరుండు, 

(ఆ) తా ద్రూప్యతాపకము ; *__ ఉపమానో ప మేయములకు “భేద 

నుగపడుచున్నను ఉపమానరాపముచేత నుపమేయమునకు రంజనము 

(రంగ కలిషంచినచో * తొద్రూప ప్యరూపక ? మగును. 

ఉదా: ఈతండు రెండవయీా శ్వరుండు. 

ఇందు నీఠనికిని ఈశ్వరునకును * రెండవ) పదముఇేత భేదము 

కానవచ్చినను, ఈశ్వరునితో నతనికి తౌ ద్రూష్యము వెప్పంబడినది. 

అ'భేదమునకువ లె దీనికిని ఆధిక న్య్యూనానుభయ భేదం బులు 
కలవు. . క్రనుముగ నుదాహరణములు. 

ఉదా: (౧). ఈమెముఖము కళంకర హీత మెనయప క 

చంద్రుండు. 

ఉదా ! (౨). ఈ ప్పె పొలసముద్ర, మునందు? బుట్టనియపరలక్షీ, 

ఉచా; (3). ఈక ౭డు రెండవయింద్రుడు. 

౬. పరిణామాలంకారము 1 లక్ష ! ఎందు విసయి( ఉపమా 
వివయ( ఉపమేయ )స్వరూపమును 

బొందియే ప ప్రకృతోవ యోగి యగునో యది “పరిణామాలంకారముి, 

ఉదా | ప్రసన్న ములై న న. _నీళకుండు 

నన్ను ( Be 

ఇందు. జూచునది కమలము. కాని దానికి? స న. . 

ములేదు,. కావున నది చూచుసామగ ర శిముగల చేత మగా. బరీ 

మించే నని ఆర ము: ఉపమాన మెన as 9g స్తుత, పయో జ 

కత్వము ( చూచుకకి, య) స్వతంత్ర ముగా శద ఉపమేయ 

5 ) రూపముగ"ే Pm 

రూపకము నందు. ' ఉపమాభాభేదము. ఉప'మేయమందు 

జెప్పంబడును 1 6 పరిణామము నందు ఉప మేయాభదము ఉపమానము 

నందు జెప్పంబడును, ఇదియే శెంటికిని “భేదము, a నుపమానము 

సృకృత కార్యో 

పయోగత్వ ముండునో యది యాపక'మే యని యెటుంగునది, 



_కొ0దజుముతీ మున ఈళయల6 కారము స్వతం త్స 'త,ము కాదు, రూప” 
_కాంతక్షతమే (చూడుడు రసగంగాధరమ్ము పరిణామ పృక రణము. 
నమటుం PE జెప్ప లేదు, సామానాధికరణ్యువై యధికర 

ణ్యములలే నిది ద్వివిధము, 

౭, సందేజబోలం కారము — లకు: 

యని కలిగిన సమబల మైన సంశయమునకు *సంటే దేజబోలంకార ” మని 

"మనిరి, ' 

2 రాకేందువింబమో రాజీవమో మించు డ్ దొ 

_టద్దమో లేక నెమృుద్దుమొగ మె = (ఓల్హ ). 

యని ఈయంబ పినది ష్. మలిన వానకి నుదాహక ణములు ? 

ఉదా: పు కా యరణ్యవాసు లది. 

“మగకతవుణుల, యమునయా యేమి? కాదు; అది జలనుయము. 

ప పృభీయా యేమి * కాదు; 'దాని కింత మాధుర్య మెక్కడిది? అని 
సంశయ రక్త సు లయిరి __ (ఈ గం), 

_ ఇయ్యది. 'నిక్సయగర్భం 

తానా? “ఇవి కల్పవృక్న మం జరులతో 6 గట్టంబడేన 

లయిన చిం తొనుణిన్ఫూ ర్తులా * లేక 

కొంతనేపు సందేహించి తుద కవి కాకతీయప 

ఏ, ఫోనము లయిన కటాక్షము లని. నిశ్చేయించిరి. జక పృ. రు), 

ఇది స పత 

భాంతిమదలం కారము : పన లకు : సాద్భశ్య మువలన నొక 

వస్తువును జూావి ద మజేయొకవస్తువుగా శ్రమించుట య శ్రోంతిమంతము 9 

డగా | అద నును భ్రాంతిచేత నీమె 

తు మైదలు ముసరుచున్నవి 

UF 

ఈ సాదృశ్యము కవి మక సాద్భక్యేముగ నుండవలెను, శ 

ముత్య్వపుంజప్పను చూచి ఇండి యని శో నముపడుటయు ఖ్ a ంతిమంత య a 

మగును, సం దేహాయునంగు నిదియా pa యన్న సంకేయ ముం 

డును ; 5 ఇందు భా ంతి తప్ప. నిది తనన నె వై యుండనో ఫు నన్న 

సంశయ మే క్ లీ ఇదయీ వీనికి భేదము, రూప కమందును నిందు. 

వలె నుపమేయమందు నుపమానారోప ముండును. కాని యచ్చట నది 
segs Sa ప అబ్ఞానజన్యము. gee 

ర్యము )+ 

ణా ఉ ళ్లేఖాలం కారము లక్ష: ఒకవసువు నిమి త్తవళంబున | 
జేతు వేజుజనులచే వేటు చేజువిధం బుగ ధ్రహీంపలు'డెశేని యుళ్లేఖ 3 ; 

నుగును, 

'వివయినిపయములకు6 |" 

( ఊపమానో పమేయములకు0) గల సాద్భృళ్యమువలన నిదియా యదియా 

వంతి కన నిశ్చేయగర్భం నిశ్చయాంత యని మూండువిధ 

హోర. 
ములా? లేక కామభేనువుయొక్క_ పాలరాసులా.? లే ఉఊజ్బ్వలతరము ' 

సుధారసకల్లోలములా. * అని 

'ప్రుతాపరు ద్రుని స్తీ న్త : 

మాన) గతములైన 

ముఖుముచుటును. 
వ 

లు 

౫౮ ఉదా; రాజు. లరదటును ' లక్షీ నివా సగ్భహ ' మనీయ్యా 
ఆ ణి ల 

కత్రువర్తము పరా కృమాతిశేయమునకు గని. యనియా, 

విద్యావిలాసవై భవ మనియు శ్రీ కాకతీం దృనగరమును (ఏకశిలా 

_ విద్వాంన సులు 

నగరమును) స్తుతింతురు వ (ప ర రు. 

౧౦. ల de _- లక్ష? విషయమును (ఉప 
మేయమును ) ని చేధించుచు సామ్యము చే దానియందు ముణటీయొకవ స్తు 
వును ( వివయిని లేక ఉపమానమును ) ఆరోపించుట * అపహ్నుుతి). 

“పీరు, ప్రే rele aa జగన్నాథు(డును న క క 

ఊదా : ఇదె ముఖము కాదు, చంద్రబింబము. 

ఇదె మూండువిఫములు : ౧. నిషేధించి ఆరోపించుట, ౨. 
| ఆరోపించి నిషేధించుట్క 3. ఛబము (నెపము). మొదలయిన క్షబ్ల 

ములచే నిషేధము స్ఫురించుట. 

ఉదా: (౧). ఇది దుందుఖిన్వని కాదు, (త్రిపురములను 
జయించిన రుద్రుని క ల్చాంతే పుడక్క యొక్కర వము - ( త ర. 

ఉదా; (౨). ఇనె ఉప్పొంగిన నాల్హుసము దృయుల కలక్లలము 

గాని le al (వ్ర ల 

డద: (3). ప్రృతాపరుద్రు6 pr 'స్వయముగ 

రుద్రుకే భూలోకమును పాలించుచున్నా (డు; లేనియెడల నాతడు 
వ ఇ 2 ఖ్ నంతమాతృమున కతు పురము లెట్లు భస్థ్యములగును --(వ.రు, 

ఎ నిషేధము యు క్తిచేత సాధింపంబడినయెడల నది 
పహ్ను తి యనిపిందుకొొనును, బ్ 

హేత్వ 

3 వ ఉదాహరణ మిట్రిదియే. 

"౧౧. ఉక్ ప్రేవాలంకారము ?_ లక్ష $.అ ప్రకృత (ఉప 
గుణ, క్కియాదులసంబంధముచే . స్కకృతమును 

(ఆప సన సన అ,ప ప్రుక్యిలేముగ ( ఉసమానముగ ) సంభావించుట 

ఓ ఉత్ ప్రే కి 

ఉదా! ఈ చీకటిని ' జర్రవాకియిక్క విరహాగ్ని నుండి 
పుట్టి కినపాగ యని తలం చెదను _ ప్రమ అర్హా + 

ఇచ్చటం జీకటి ప ప్రస్తుతము. ( విషయము y పా అహ్రస్తు 
తము (వివయి ), సీలమగ నుండుట, దృష్టి ప్ర ,తిరోభకముగ నుండుట 
అప్ప స్తుతేమయిన పొగయుక్క_ధర, ములు, ఈథర, ములు ప్రస్తు 
నందు SI చీకటియందు ) నున్నవి. కావున ప్రస్తుతము 
Ler ) అప్ర ప, స్తుతముగ ( వాగగ సంభావింపయడి నది. 

అధ్యవసాయము : = అభేద పా ప్రాధాన్యాలం కార ములలా రూప 
కాదు se అనియు, ఉత్ ప్రే మోతిళయో క్ర లధ్యవసాయ 

గరు లనియు _ 6 అలంకార సర్వస్య కార మతము, విషయమును 

( ఊపమేయమును ). దిగ మింగుటచే విసయికిని ( ఊపమా నమునకోను ) 
దానికిని గలీగెన అభేదృప్క తిప లియే, అధ్యవసాయము , (అ. స స్స 
అభిన్నముగం బ్రతిభాసింసుట అధ్యవసా యము (నీకావలి). సిద్ధ 

. కతా. సాధ్య మనీయు నిది కెండువిధముతు, ' ఎచ్చట. విషయి 



అలంకొలములు 

యొక్కు_ న 09 కలదో యది సాధ్యము, ఎచ్చట నిజముగ 

త న వివయి (అపృ స్తుతము ) సత్యముగ పృతీతించునో 

(ల హోంచునో ) యది సీదయు, మొదటివి అతిశయో క్ష్యలంకారము 

నందును రెండవది ఉత్ ప్రేమైలం కారమునందును కానవచ్చును. 

ఉపమానము ప్రసిద్ధ మైనది యగుశేని యది యుపమానాలం 
కార మనియు అట్లుగాక యది యప ప్రసిద్ధము, కవికల్చితేము అగు నేని 

యాత్ ప్రేకు యనియు ప్రృతాసరుద్రీయకారాదుల యభి ప్రాయము. 

_ (అ) ఉత్ ప్రేక్ష వాచ్య యనియు, గమ్య ( పృతీయమాన ) 

యని,యు హు ము ఉత్ పే చేరా వాచకము లయిన అటుల, 

వోలె తలంచెదు ఒజకొ న వాక్యమునందు. (బృయో 

గింపంబడినపకుమున వాచ్యోత్ గ్రే, కుయుు, లేనియెడల గమ్యాక్ రై 

కుయు నగును, 

(ఆ) ఉత్ ప్రై, క్ల స్వరూపం ప్రత్రు, ఫలోత్ ప్రైశ, లని 

వూూ6డువిధములు, ప్రకృత మే యప 

యందురు, యని ఈయి.బ పినదె దీని*్తే యు దాహారణఇము. 

-ఫాతువు కానిదానిని హీతువుగ ,గ హీంచుట హేతూత్ 

క్షు, 

ఉదా | 

చున్నాడు. 

ట్ 
చ్చ 
Uy 

ఇచ్చటం జం ది బ్రకళ'మయమునకు య sail తాపము కార 

రాము అము. కారణముగ (6 జెప్పంబడినది. 

లకు కానిదా నిని ఫలముణా( జెప్పిన ఫలోత్ సే క యగును. 

ఊదా ! నూర్యు (డు త నర ధమునకు6 బూన్స (బడిన ముసలీ. 

గజ్జ ములను మార్చుటకాయేమి గుజ్జముల పుట్టినిల్ల యిన ఉత్తరదిక్కు 

నకం బోయెను " కా (అ. స 

/ సూర్యుల డు త్తరదెక్క నకు6 బోయినయా ద్థేశయు సుల ములను 

మార్చుటకు ౬ గాదు, అయినను అది ఫలముగ. వ పు 

ఫలోత్ పై పేక, 

(ఇ) ఈ యలంకార ము నవల జాతి, వ యాస? గా తకు 

ములచే నాల్డు విధములు, 

గంగాజలము ఉదా: (౧. శివుని జటలలో. నున్న చంద్రుడు 

చేత _బృతిదినమును తడుప(బడిన యూంకోడులోనుండి పెకి లేచిన 

తెల్ల నిమొలక వలె నున్నాండు — (అ, సు, 

" ఇందు నప ప్రకృత మె "మిన * మొలక ? యను జాతి. ప సృక్ళతీ మైన 

జత ద్ర నీయందు నధ్యవసింపంబడెనది. అతేన నిది జాక్యుత్ చే కుం 

ba ఉదా : (౨). చీకటి గనఅవయవములను వూ వూయాచున్నట్టున్నద్కి 

అకోశము కాటుకను కరియుచున్నట్టున్నదె. a (మృళ్ళకటికము ), 

పృకృ్ళతముగ ( ఉపమానరూప 

ముగ6) జెప్పంబకియె నేని స్వరూపోత్ శ్రే వ క్ష, దీనినే వన్తూత్ ప్రే, చే క్షు 

కమలీనీసంతొపముచేతను. జం ద్రుడు క్షయింళు 

Ca 

ళా 

ఇది గాఢాంధ కారవర్ల నము, ఇచ్చట కథలే ము తమో 

వ్యాపనక్తియ్య అనగా జీకట్లు కృమృట ; పూయుట కురియు 

యనుక క యలప (వ్రకృతములు, 

ఉదా : (3. నీకాలీనుండి యూాడి పడి నీచరణకములవియోగ 

దుఃఖుముచేత( గాంబోలు మానము ధరించినయం బె నీకొజకు చేను 

నెదకుచుండ(గ నాకు దొరకిన స్థల మిటె (రఘు ఏ, 

ఇది విమాన మెక్కి మరల నమోధ్యకో య బోవునపుడు 

రిముయడు సీతతో? జెప్పినమాట, ఇందు అంచెకు లేనట్రిదుఃఖమ్ము 

మౌనము ఆనుగుణములు చెప్పంబడినవి కావున సణోత్ రేకు. 

ఊదా: (౮). కలిందపర్వతముననుండి ప్రయాగవజకు నెవ్వరీ 
చేతనో రొకయగ డ్ల డ,త (లావ్వంబ డెను, ఇందు నడుగం టుని నీలవర్ణ్ల ము గల 

హమ అ దని తలంచెదను (ర. గం). 

ఇచ్చట. నీలత్వదీర్భ త్వ నిమిత్తీక మెన ఆ కాశశాదాత తస 

మున్న ౦దున ఉత్ పెక్కు రూపములేని ఆకాశమును స్వరూపాతే క్ర 
ఆ శీ 

ముగ జెప్పుటచే ద్రవ్యుత్ ప్రైక.. 

(ఈ) పైని చెప్పబడిన యుదాహరణములన్ని యూ భావరూప 

ములయినవి, వాని కన్నిటెకిని అభావరాపములుతాడం జెప్పవచ్చును, 

ఒక్కదాని నీ కింద నిచ్చెదను మిగిలినవాని నూహించుకొ నవలయును, 

ఉదా: సకలకు తి త్రియళలోక ముయొక్క_ ఆన భవయు మా శ్రీ 

భవించిన దన్నట్టు పరశురాముండు వెలసెను, 

ఇది జాత్య భావి వర్ ప్రే కు. ఇట్లు గుణ క్కియావ_స్త ్రభొవము6 

'దెల్పునుగాహరణము జ ని న 

(ఊఉ ) ఉపాత్తనిమిత్త మనియు, ' అనుపా త్తనిమి త్త మనియా 

మరల శెండువిధములు, : 

ఇట్ల యలంకార మచేకవిధముల విఫాగిం హంబడినది. పెభదము 

లన్నియు 'నొకదానితో మలియొకటి కలసి ౧౮౮ భేదము లయినవి, 

ఆ వివర మో" క్రి gh జాపంయుడినది, 

"l క [|] | 
ల చాయా గుణ దువ్య = | అవ 

రా . 

| . 

తానం నా ీ/యానిమిత్తము ౮౦6౨ = ౧౬ 

ఉపాత్తము '  అనుపాత్తము ౧౬ )ర౨= 9౨ 
| భః a 

bh al వ. 
స్వరూప మాతు ఫల వల ఏ4 3 ౯౬ 



రోణార 

ఇందు స్థలసంకోచముచే ఒకకతులోని మొదటి భేదమునకుం గల 
వి'భేదములుమా త్రము చూప(బడినవి. ఆకతులోని మిగిలిన ఫేనములకును 

అట్లివి'భదము లే కల వని రెమెబుంగునది, 

అలంకారములు 

“జాతి” యనుదానిని 

“ భావాభావ ములుగ విభజంచితిమి. అట్టే అకకులోని క క్రియా 
గుణ ద్రవ్యము లకుయగికాడ నీశండుభేదములును కలవని యొణుంగునది. 

వ్రృతీయమానో త్ ప్రేశు 

క 

స్వరూప పాతు 

| 
భావ అఫాెవ 

| 
| | 

గుల (కాయా 

ఇట్లు వాచ్యోత్ ప్రెకులు ౯౬ కా 

Vx వ =౧౨ 

౧౨ 6 ౨.= ౨5 

వరి xX = ళో౮ 

పృతీయమానోత్ గ్రేక లు 

'ఈరా యుల గలసీ ౧రీర భేవములు. కలవు. ౯౬ "వాచా స ఫేదములలో 

నీ కింద దం జాపంబడకిన ౬ మ్యాత్ఫేము భారుత్వేము ల. యని విద్యా 

నాథుని యశ పొయము, 

జాతి కియా 

1 | 
స్వరూప బాతు ఫల 

| _ 1 
| | | || 
భావ అభావ భాన అభావ భావ అభవ 
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౧. a త్తే (క్రీయానిమి త్ర 

రో. గుణనిమిత్త ౫ | కియానిమిత్స. 
అట 

ఇట్టాక్క * జాతి లో ౧౪ భేదములు. అట్ల ్రీ (క్రియాగుణ 

ద్రువ వ్యములలోను కలవు కావున మొత్తము ౧౪ ౪౮ = సాక 

ఈ యలంకారలకుణమునుగుఆించి హ్రాచీనులకు నర్వాచీనుల 

కును జాల మత భేదములు కలవు. “విషయియొక్క య భేదసం సరము 

వలనే ఉత్ ్రైములంకారము సిదెంచును, వేటుసంబంధమువలన మక 

పదు అని ప్రౌచీనులసిద్ధాంతము. 6 'భెదాదిసంసర్షము చేత 6 గాడ నీ 

యలం కారము కావచ్చు” నని నవీనులసిద్ధాంతేము. ఇందునుగుటించి 

యధికము తెలిసికొన(గోరువారు రసగంగాధరమ్ము అలంకారకొసు 

గ వ, కా ఆ భము అను గ,ంథములలో ఉత్ పెకూప, కరణమును జొడనగను. 

౧X౨. అతిశరమోా క్ష శ్యృలంకారము నూ. లక్ష : . లోకసిద స మై 

యున్న వస్యవుయొక్క. స్థితిని అతిక్రమించి చెప్పుట * అతిశరో Et 
యాన(బ నును. కవిఫ్రౌస క్రియే దీనికి జీవితము. 

ఉదా : ఈప్రురమునందలీ మేడలు మి న్నృంటియున్న వి, 

(6 విసయి చే విషయము క ప్పంబడుట యతిశమో _క్రియనియు 

జెప్పంబడియున్నది కా, ( చూద కుడు ర, ల. 

ఈయలం కార మాటువిధములు : ౧. భేద మున్న చోట న భేద 

ముగను, ౨. అభేద మున్న చోట ఛభవముగనుు ౨. 'సంబంగ మున్న 

చోట సంబంధము లేనట్టును, రో, సంబంధము లేనిచోట సంబంధ 

మున్నట్టును, ౫. కార్యకారణములC దల కి క్కందుగను వరి ర ంచుట్క ౬, 

ఒక యర్గమును ఆరోపించి మబేయొకయర్థమను కల్పించుట, 

ఉదా 4 జలము శేనిచోటం గమలము, దానియందు శెండు 

నల ర్స గల్వలు, గ వన్నియు నొకబంగారుతీగ కుండుటయు, నాతీగయు 

సుకుమార సుందరిగ నుండుట _ ఏమి I la 

(కా. ప్ర). 

ఇందు నొక స్రీ యొక్క ముక్సిము లు ఫరీరము అనునవి 

పద్మా ము నల్ల గలువలు బంగారుతీగ యను ఉపమానములచేత నే నూచిం 

క పటు. ముఖప_ద్దములకును, కనులకు నల్ల గలువలకునుు శరీరమునకు 

బంగారుతీగకును భేద మున్నను ఇచ్చట నభేదము చూపంబడినది. 
| దీనినే ౪ రాపకాతిశయో'కీ * యందురు. 

ఊదా: (౨). లోకకల్యాణ మయ మేన యా సంభెసణ 

విధమే వేటు ; ఏమో కాని యామాటలపొంక'మే వేటు, చేయుపని 

లోకో తరము, ఆకృతియా ఆర్హహృద్యము 5 విద్యావం తుల-సరిత మే 

వేలు ___ (ర, గ౪).. 

విద్యాపంతులుగూడ నితరమానవులవంటివాశే. కావున మానవ 

వ్యవహార సం ఖావ.ఇాదిక ములలో వారికి నితరులకు భేదము లేకపోయి 

నను, విద్యావంతుల పం సు యిచ్చట వారి ఆకారసంఫాప. 

ఇఅాదులకున్తు ఇతరుల యాకారాదిసంభాపుణాదులకును భేదము 

కల్పింపంబడినదె. ఇది. *..భేదకాతిశయో క్షి ౨, 



అలంకారములు 

ఆదా: (3). వేదా భ్యాసజడుండును, ముదు'సః వాండును అగు 
బ్రహ్మాదేవుం డిట్టెచక్కందనకు నిర్మింప లేండు ___ (వికృమోర్వ). 

అందజను బ్రహ సృజించును, కావున నిచ్చట సంబంధ 

మున్నను అసంబంధము చెప్పబడినది. ఇదియే *అసంబంధాతిశయో క్తి”, 

ఆదా: (5). ఈపురిమేశలు మి న్నంటి యుండుటవేే సురాం 
గనలువచ్చి ఫురాంగనలవాయనముల. గొందురు.___(శివత _త్త్వ సుధానిధి, 

లేనిసంబంభ ముచ్చట. గల్సింప(బ క 2 నదె, కావున 6 సంబంధాతి 
ఫ మో శ్ 

నాదా! (౧). మొదటచే కృత్తువులప్రాణయులు కరీరముననుండి 
వెడలెను, తరువాత సే యీారాజుయొక్క_ యములపొదినుండి బాణములు 

ఇందు( గార్య మైన శొణవిమో దనము, దాని 

శ్రావని మోూసనమునక ౦ మెం 

కారణమైన 

బూర్యము జరగినట్లు వర్శింపంబడినదెః 

కార్య కారణము లేక కాలమందు జరగినట్లు వర్శింప(బడినను ఈ 

యలంకార మగును. 

ఉదా: (౬). రా కాం ద్రుడు కళంకమును వదలెచేని ఈ 

కామినీముఖమునకు సాటి యగును (చం డ్రా). 

6 ఏని ౨ 

మటీయొక యర్గమును కల్పించుటకు నిది యుదాహరణకు. 

౧9. తుల్యయోగితాలంకారము :-- ప్రుకృతములకు 
మాత్రము “గాని, అ ప్ర, కృత ములకుమా తము గాని సక గూచి 

రూపమైన ఏకగరాన్వయము “ తుల్య యోగిత ౨, ఇందు జాడ 'పమ్యతు 

గమ్యము, . 

ఉడా: (౧) చంద్రోదయమువలనం జోరుల ముఖములును 
తొనురపుస్పుములును ముకుళితయు లాయెను ___(కవలు, 

ఇందలి * చోరులముఖములు % తామర ప్రువ్పములు * ఈ 

ఇండును ప (ప,కృళత ములు, వర్తి రిపడలం బినవిషయములు. వనికి ముకు 

భన్కకి, యచే "నేకాన్వయము సంభఏం"చెను. 

ఉదా; (౨) SE as చం 

ముఖమునకు నెదుట నిలువ లేక ప 

(ద్రుబింబమును, పద్యమును నీ 

పృతివాతేము EN 

౧౪. దీప అలు *— లకు: పృకృతములకును ఆ ప్ర 

కృతములకును ఒక్క_సాధార అధర్మ ముచే నన్వయముకలిగిన నది “దీప 

కము”. ఇందును ₹ెపమ్యము గమ్య మే. 

ఉదా: (౧. సుజనులు పరోప కారమును, శూరులు శ్ర 

మును కృపణులు ధనమును కులసతులు వినయమును జ్రాణాంత 

మందుగూడ వదలరు --- (ర. గం. a 

ఇందు రాజాయొక్క. పరోప కార వర్ల నము ప్రస్తుతము, hin 

om కన్నిటికిని ఒక్కతే క్రి క్రి య కలదు, షన క్ర క 

నిందలగుపద ములచేత నొకయర్థ మును ఆరోపించి 

రజా, 

_యొక్కొ_(డును క్రియ లెనీకములును ఉహల కారకదీపక మని 

పించుకొనును. 

కారకదీపకము 2. ఉదా? (౨). రాజా! ధన మొసంగు 
టకును, యశీస్సును సంపాదించుటకును నీవు మిక్కిలి నిప్రణుడ వు ----- 

(ర గం), 

ఇందు ధన మొసంగుట్క్మ తన్ను రవ్స్ంచుట పృకృతవిహ య 

ములు మిగిలిన (క య లప సృ్కకృతేములు, 

౧౫. 'పృతివన్తూపమాలంకార ము: a: ఉపమానోప మేయ 

ములక్రుం గల యొక్క సమానధర్శ్య మునే ( ఉపమానోప మేయరూపము 

లయిన) వేలువేటు వాక్య ములయందు వేటు వేలుశ బ్ల ముల చేత . జెప్పినం 

6 (బ్రృతినన్తూపమ ) యగును, 

ఇం దెౌపమ్యము ( పోలిక గమ్యము, ఆ తాత్పర్యము 

కలస చెలిసిక్రా న(వగినది 5 కాని యుపమలోవలె * వణ  మొనలయిన 

పదములవలన స్పష్ట ము కాను, 

ఆదా : గొప్ప యు దేశముల. గలసజ్ఞనులకు నాపత్తు సంభ 

వించినను వారు ప్రార ప్టము చూపని యౌదార్యము చే వ్యాపం ప€ 

జేయునురు. తన్ను నిప్పంటుకొనినను కృష్ణ చందనము లోకో త్తర 

నపరీమళమును చుట్టును ప, కటించును (ర. గం). 

ఇందు * వ్యాపింపంజేయాట *, 6 ప్రకటించుట” యను భిన్న 

పదములచే వస్తుపృతివస్తుభౌవమును "జెందిన యొకసమానభర "మేం 

దీనిని వై ధర్మ సరూపముగం గూ గూడ జెప్పవచ్చును, 

ఉనా: పండికులకష్ట్రము డిశులశే తెలీయును, ,ప,"సన 
నే. 

వేదనను గొడ్రా లీ వ న 

౧౬. దృహైంతాలంకారను 2 లక్ష: ఉపమానోపముగమా 

వాకములందు భిన్న ధర్మములు బింబ పృతివిం బఫావమున సమానభర్శ 

త్వమును జెందియున్న యెడల 6 దృహైంతాలం కారము 

ఉదా: సక్చురుషుం. డెవ్వరును కోరకయే తనంతట తాను 
లోకమునకు 'మేలు చేసి యందజను సంతో షింపంజేయును. నల్ల ౫లు 

వలగుంపును వికసింపంజేయు మని చంద్రుని అనో కోరిది *__. 

(ర. గం). 

ఈ యుదాహరణమునందు క సంతోషింపంజేయుట ౨, ఈ కొక 

సింపంజేయుట ) యనునవి ల్ ములు, we బింబ ప్కతిబిం'బ 

భావము కలదు, . 

దీనికిని ప్రతివన్తూపమకళు భేద మే మన్య ప్ర, 

యందు సాధారణధర్శము వస్తు పృతినస్తుభావయును జెండియుండును. 

ఇందు బంబ్లపృతిబింబభా వమును జెందియుంనును, ఒక యర్గమును రెండు 

ప తివన్తూ కము 

సట శర జెప్పుట we bea సహజుఘుగ .ఖిన్నము 



రోగా౬ 

లయినను, సావృళ్యముచే నభిన్న ములుగను వేలు వేటుగను చెప్పుట 

పృతిబింబభావము. | పృతినస్తూపమయందు నర్మ మొక్క_టియే, 
నిన్న శబ్దముల చేం జెప్పంబడును,. దృష్టాంతమునందు సద్భశము లయిన 
రెండుగర్మము లుండును* దీిపకమునందును, తుల్యయోగిత యందును 

సమానధర, మొక్క_వాక్యమునం దే యుండును, దృహ్టాంతమందును 
చృృతివన్తూప పమయం౦దును రెండు నొ క్యములందు on ఇదెయు 

సాధర ర టె ధర ర్య్యములచే. జెప్పంబడును, 

బింబ ప 

౧రిం నిదర్శ నాలంకారము: వా లక్ష్మ : ( వ్రకృతాప్ర, డు కృతము 

లను) కెంశు అర్థ ములకు నెక్ళయ చెప్పండి, అన్వయలో పముచే 

నామైక్యము సాదృశ్యముగ( ( బింబ ప్కతిబింబభావముగ ) బరీణమిం చె 

చేని యది 6 నిదర్శన ). 

ఉదా: (౧). ర్ మదనాంతక! అంతరాత, త (బ్రకాళించు 

చున్న యనంతుం(డవై న నిన్ను తీర్థ ములందు చెదకునజ్జాలు “సంకమధ్య 

భాగమున వెలుంగుచున్న చింతామణిని మణిని దుములాో ఐదకు 

వారే ! — ( ర. గం, 

ఇచ్చకు తీర్థ ములు తిరుగువారు దుముళలో వెదకువారు నొక్కే 

యన్నయెొడల నన్వయము పొసంగదు. కావున శివుని. దీర్ణములందు 

చెదకుట్క మెడలోని చింతామణిని దుములో వెదకుటవంటిది అని 

సాదృశ్యము లేలుచున్నది, ఇది యేక వాక్యగళ. 

ఉదా! (౨). జగదంత రాత వై న ఓచంద శేఖంా | ఇతర దేవత 

లతో నీవు సమానుండ వని యేయజ్ఞాలు వెప్పుదురోో వారు పారము 
లేని యాకాశమును గవాతుమునందు నిమిడియున్న యంతరాళములతో 

చేల ఫోల్చరు * ఇది భిన్నవాక్యగత --- (ర. గం). 

సె కండు ఈ చాహరణములకోను వాక్య్యార్గ నిదర్శన యని పేరు, 

_ ఉపమేయవాక్యార్లమునకును ఊపమాన వాక్యార్థమునక్రును 

అ భేదమును గుతిపాదెం చున పుడు అభేద మసంభవము oe పర్యవ 

సానమునందు బింబ పృతిబింబభా వరూప ప మెన సాదృశ్య మేర్చడును, 

దానినే వాక్యార్థనిదర్శన లేక వాక్యార్గవృ త్తి నిదర్శన యందురు. 

పె రెండు Phi er కా నటిని, 

ఇ(క నుపమేయమునందు నుపమానధర్శ ను. చెప్పిన 

చోట నుసమానధర్య్మసం బంధ ముప చేయమునకు నసంభవము గనుక, 

అధర్మ మునకు సదృశ మైన ధర్మ ముప మేయమునందు నున్న దని పర్య 

వసానము లేలును. దానిని sit కన్యాం లేక వ దార్థవృ త్తినిదర్శన | 

యందురు. . 

ఉదా: (3). నీనే తృముబు నల్ల గలువలలీలను చాల్పును. 

. 6 వీల? ఈఊపమానమెన నల్ల గలువలర ము, వానిలీల కను లెట్లు 

దాల్సంయగలమవు 8 కావున నల్ల గలువల లీలవం టిలీలను నే త్సేయలు తాల్చు 

చున్న వని యర్థ ము, 

1. సంభవతా అసంభవఖావా _వస్తుసం బం ధేన గమ్యమాన .నూపమ్యం నిదర్శనా, 

అలంకారములు 

ఇదివజకు నిచ్చిన రెండువిధములె న నిదర్శనలలాేను ఉపమా 

నోపమేయములకు అసంభవద్ధర, ము నారోపించుటయే నిదర్శనగం 
జెప్పంుడినది. ఇది మమ్హట విద్యానాథ “ జగ న్నా థాదులమత ము, 

అలంకార సర్వస్వ కారునిమతమున ఆరోపింపంబడిన ధర్శము 

సంభవము గాని] అసంభవము గాని నిదర్శన యగును, 

కాని యోలక్షణము నంగీకరించినయెడల దీనికి 

dC pa నతి వ్యా 

యున్నా (డు, 

రూపకాతిశ 

పి కల్లు నని రసగంగాఛర కారుండు చెప్పే 

ఈయలంకారమునందును, దృష్రాంతమందును బింబ పృతిబింబ 

భావము కలదు. వీని శేమి భేన మని చదువరులకు సంశయము కలుగ 
వచ్చును, నిదర్శన యందలి ఉపమాసోప మేయములె న రెండువాక్యము 

లును సాపేక్షుములు ఒకదానికి నుభణీయొక దానితో నన్వయ సంబం 

ధము కలదు, దృష్రాంతనులోని యా రెండువాక్యములును నిర 

చేమ ములు, 

ఒక వ స్తువునందు. గానవచ్చెడివ్యాపార మును జాచి దానికార 
ఇమును బెలిసికొని ఆకారణము కలీగనచోటసయిత మాకార్య మెన 
ప్యాపారము కలుగు నని చెప్పుట ల్ నిదర్శన ” యని వామనాచార్య 

మతము, 

ఊదా : (ర). సంపదలకు ఫలము చెలికాండృ నాదరించుటమే 
యాలని తెలుప్రుచు నూర్యుండు తా నుదయించుచుం డగా చే పద్మ ను 

లకు ల, వ్ నిచ్చును, 

గుణవి'శేపుముచేత 
నుప మేయ ముపనూనముకం౦ టె నెక్కు_వది యని చెప్పిన * వ్యతిళీకము ౫, 

౧౮, వ్యతిరేకాలం కారము ;--- లకు : 

ఊదా : ఆతితీక్లీమయిన బాణఘాతము. సాదయమును 
కుణకాలమే వేధించును 5 పరువవచన మనెడి బలెమపోటు మన 

ఈ యలంకార ముప మేయగతోత్క_ర్ష తచేతను, . ఊపమాన 
గతాపకర్ద తచెతన్యా ఈరెంటిచేతను ఒజకటియు. జెప్పకుండయగను 

చెప్పవచ్చును. కాన నాల్హు భేదములు కలిగెను, ఇం దొ"కొ్క_క్కు_టి 

ఆర శాతావీ, స్టభేదములచే( బండ్రె 0 డయ్యె. ఇవియు శి పాళి శి వ్ల భేదం 

బులచే నిరువదినాల్లు, ఉచాహరగము లూహీంపనసును= (కా. ప్ర 

ఉపమేయమును పతక నెక్కు_.వగ వరించిన 6 

గూడ వ్యతిలేకాలం కార మగు నని అలంకార సర్వస్వకారుని యి ప్రా 

యము, కాని కావ్య ప్రకాశకారు డామతమును కా, 

౧౯. సహో _క్ష్యలంకారము వాలా లమ; శండు పృకృతము 

లలో నొకదానికి నన్వయిం పవలసినపదము సహార్ధబలము చేత ఇంటికి. 

నన్వయించినచో “స సహో క్తి ర 
+ = “ఇవాన్ REE ED తా ౨ ఠి క రాజా నావా పడినా కాబా న 



అలంకారములు 

ఊదా : అతనిశత్రువులతోంయాడ . నతనిక్తీరి దిగంతేయుల యందు 
వ్య్యాసిం చెను ప (చం 

ఇది కార్యకారణ భావవై పరీత్య ము నెడి యతిశయో క్రియనియే 
కొొందటమతే ము. 

౨౦. వినో కీ ట్రలంకారము : — లుకు ; ఒక వస్తువు 'లేమిచే 

మటియొకవసు స్వవునకు రమ్యుత్వము గాని, న “గాని. కరిగిన 
దని చెప్పుట 6 వినో క్తి వ్ర 

ఉదా; చంద్రులకు లేనిరా 

లేనికావ్యము వ్యర్థ ములు. య. 

౨౧. 'సమాసో. _క్ష్య్యలంకారము :-_--- లకు; ఎచ్చట బృకృ్ళతము 
We 

వి శేవణయు క్తముగ(6 జెప్పంబడంానే ఎదెప్పంబడినట్టి య పృక్ళత ము | 

కూడ వి శేవణ సామ్యయువలన'ే స్ఫురించూనో యది. * సమాసో కి), 

ఊదా వ ఓీగంగ | నీయొడిలో 6 గహార్పుండి కనన 

మైన పయ స స్స ద్రావి త్రావి, అఖిల శ ము భారమును మజచి "నీ నెప్పు 

శాశ్వత ముగ ని దృెఫోదును ? __ (౮ గం. 

ఇదె గం గా దేవియొక్క స్వతి. కాని * ఒడిలో. గరూర్చుండుట 

6 పయస్నును రావుట ” అనుపదములవలన గంగ తల్లీ యెనట్లును, 

తను కుమారు దైనట్లును స్ఫురిందుచు న్నది, 

ఈ  యలంకార మునందు “ వికేవణసామ్యము ? ఆలంకార 

కారణము. అది నూ6ండువిధములు ? గా. సాధారణమ్యు 

గర్భము 3. శ్లిష్టము. మజటేయు వ్యవపహోరసమారోప మే. సమాసో క్తి 

జీవితము, అది నాల్పుచిధములు : ౧. కంల లాగా లౌకికవ్యవహోార 

సమారోపము, ౨, 'శౌకికవస్తువునందు జా యవస్త ) వ్యవహార సమా 

రోపము 3. శ్మానై శ్ర్రీయవస్తు నందు తంట 

రో, శాస్త్రీ యవస్తువునందు ఖా g HI 

ఉదా; కాకతీళ్వరునియందు సూలంకాొ రయ్సు, .లసద్వర్ల యు, 

సగుణ యం, ర సనిర్భర యూ సఖా ర ర్ జిని భా వాను బింధినిగా నున్నది 

ధా (సృ రుః 
వస్తు వగు భారతికి 

జెప్పంబడిన శ్లి న్లి ఫ్రవి శీప.ణములచే లౌకిక చా యికావ్యవహారము జ 

జేయంబడినది. “ 

ఇశ్తే 
కొనునదె. 

ఇందు నలం కార శాస్ర్రస సంబం వెన 

' శ్మా_రియునప వ్యంశార్భ ముండును (చూడుండు, 

| నేకార్థంబులం (బ 

భూమి, 

వొ, శ₹ పమ్య 

“యితర భేదములకు నుజాహరణములను ఊహించు 

ర౯౭ 

౨౨. పరికరాలంకారము ౩ లకు: విశేపుణములు సాఖీ 

ప్రాయముగల జె ప్పంబడినచో 6 6 బరీకరము ", 

ఉదా ఏ అంగరాజ ! సేనాపతి! రాజవల్ల భ | ర్రోణాపవోని | 

కర్ల! ఈదుళ్శాసనుని భీమనేనునివలననుండి టి జేణీసం. ): 
దం 

కర్లుని హీళనముచేయుచు నశ్వజ్ఞమ చెప్పినమాట లివి 

దుళ్ళా Gah గాపొడలేనినీకు నీ వి శేవ ణము లన్ని యు wy ము లని 

| యిచ్చట ఫావము, 

ఈ యలంకారమునందు( _్రుకృతొర్దిపపాదకంబును చమ 

పరిక రాంకురా 

లంకారము 

౨౩, 'శేహాలంకారము' ఎ లత; జక్క_మాటచే ( శ్ర తిచే y 

బ తిపొదించుట ఈ శేవ oo 
(UU 

Nan రాజు కువలయానందక రు(డు. 

“రాజు? అనలా టడ్కు చం దు (డు. * కవలయ'” మనంగా 

నల్ల లువ. కావున బె యక్క వాక్యమునకు టండు 

వా పత కలీిషించువా( దనియు, చంద్రు (డు నల్ల గలువల భూమికి 
.| కాన౦'నము కలిగించు ననియు రెండర్భములు కలునచున్నవి. 

ఇయ్యది ౧. కేవల (ప్రకృత విషయము, ౨, కేవలా సృకృ్ళృత వివ 

యను. 3, ప్కకృలౌప్ర, కృత విషయము అని మూ6డువిధములు, 

౧-వ భేదమందు శేవచే € జెప్పంబడిన రెండర్భములును పృకృత వివ 

యము లే అనగా. “ జెప్పందలంయకొన్న వివయమతే, ఉప మేయములే. : 

౨-వ భేదవుందు రెండర్భములును అప పృకృతములే, 3-వ “భేదమునందు 

నొక్క_టి ప్రకృత ముగను, ఇంకొక్కటి యప (సృక్ళత ముగను ఉండును, -. 

మొదటి లెండు భీదములందును వి శేవణవి శేవ్యములకుంాడ రెండ 

రము లుండును. ' మూడవ భేదమునందు. వి శేవణములకుమ్మా తృము 

రెండర్భమ లుండును. 'విశేవ్యములకు నొక్కయర్థ మే శని. 

అట్లు గాక విశేమ్యవి శేవుణమాలకు శంటికిని 'శ్లేవ యున్న 

యెడల. నది * శబ్దశ క్రిమాలధ్వని ౫. 

ఉదా; (౧): శ్రీ సతీమనోహరుం డసమా నచాణవై రి స. 

. కత్షయకరు6డ్యూ శశిమ చ్చి రోహారు(డ్కు దివ్యగోపు( కర్యంధాక్షథాకు 

ణుండుమాధనవుండు మమ్ము రక్షీంచుణాత1, 

ఇచ్చట శివశే శవుల నిద్దణిను స్తుతించుట యురేశము. ఇట్లు 

ఆంధ్ర, ధృ భారకమునందు పారవార నాథునటు. సంబండించిన ఆశ్వాసాది 
| 

1.. శవపరము: శ్రీ సతీ చేవిశి భర మదనవై రి అంధకాసురుని చంపినవాడు, చం ద్రుండు నె, _త్తిమోద(6గల వారుండు, దేవత లను పశు 

వులక్తు బత్తి తెల్ల నిబూడిదచే కో శైతుండం, ఉమాధవుండు.. విషుపరము : లక్షీ ౦ యను 
లం 

నో వ వృళకుభ ర్త ర్య సాటిలేని చాణాసురునకు వైరి 

అంధక లను యాదవులకు క్షయము (పురము - ద్వారక ) కట్టిం చియిచ్చినేవాండు,.. కశిమత్ (చంద్రునిపై రమైన రాహువు) శిరస్సును 

తు ంచినవా(డ్ము బేవుండైన గొల వాయు నిర్మలమైన చై.భవముచే కో భించువాండు, మాధనుండు. ఇందు. మొదటి చివర శబ్దములు tt 2 

br గనుక “ మాధవ 9 “ఉమాధవ? పదములు Pps దస శత. 

కరి 



రాళ 

ఆశ్వాసాంత పద్యములందును నై హభమందలి పంచనళీ యనుపద్యము | 

లందును రాఘవపాండవీయ వారిశ్చం దృనలోపాఖ్యా నాద్య నే కార్భ 

కావ్యములందును,. అర్థము లన్ని యు6 బ్రకృతములే కనుక నవి శీవల 

ప ప్రకృత శ్లైమ | క దాహరణములు, 

ఉదా; (3). శరోక్ళృహీతసనార్దులును, స్ఫురత్క. టకొసంపదు 

లును. అగు అ నీ కాకతీం ద్రు శు సమాను(డు 

దా (ప్ర రు). 

ఇందు. బ్రైక్ళృతేము కాకతీం ద్రు (డు, కావున శేవుబే నాళ 

నితో బోల్పయబ డిన అండు ఇపమానములును అప పృక్ళతే ములు. “మహో 

కలమహీభ్ళత్తు' లనయగా గొ ప్పవంశేమునం దు? బుట్టినరాజులును, ఘన 

“మైన కులపర్వలే ములును. ఇదె విశేవ్య శే. “ 9రోగృహీత సన్నార్డు ) 

లనంగా సజ్జను లవలంబింపవలసీనసధాచారములను ఖా తా 

నక్ష్ను త్రమార్షమును (ఆకాశమును) తలమింద వహీంచునవి యా, .* 

క్కటెకోసంపద ) యనంగా 'చెలుంగుచున్న కటక మనునట్టి నగలసంపద 

గలవారును, కొండ నడుమను భాగ్యముచే శోభిల్లుచున్న వియు నని 

యర్థము, ఇ ట్రీ శేవ్య వి శేవణగత మైన యర్లద్వయముచేతే - కాకతి 

రాజే కులీనరాజులతో డను, సలపర్వతములతో డు స ను. 

ఉడా: (3). “మహి ము న్వాగనుశాసనుండు వెలయింపన్-. 

అనుపద్యము ప్ర సృక్ళతా సృక్ళత శ్లేవ కుదా హరణము, ఇందు ఆం 

వాజబ్యాయవర్షనము |పృక్ళత ము, ప్రపంచవర్ల న'మప ప్రకృతము. 

ఈ మూంఢవ భేదమును విద్యానాథ, జగన్నా థాదు లొప్పినను, 
 మమ$ట విద్యాధరాదు లొప్ప లేదు. వారిమతేమున మొదటిశెండే యి 

యలంకారమునకు భేదములు, 

నురల శే. ఇ₹ండువిశములు, శబ్ద'శ్లేవ, అక్థశ్లేన. ఉద్భట 

రుయ్యకమతంబున శబ్లశ్లేన. న. అర్థ న్లేమ యభంగకము, 

శబ్దము నాశ శ యించునది శబ్దశేన, అర్థము నాశ్రయించునది , యర్థ 

శవ. స్వరశ్ర, ప యత్నా దులచేతం గాని శబ్దమును విడయగొట్టుటవలనంగాని 

నేము శెండరములు బయలు దేేని యిది క నేన.  ఫభంగ శ్తేవ ), 

6 ఇంద్రశత్రు తు) పదమునకు స్వర'భేదములచే నింద్రునిం జంప్రవాం 

ఢనియు, నిం ద్రునిచేం జచ్చువా( డనియు అ లగును. అది 

శబ్దశేవ.. అః పదమును విలిచిన రెండర్లము లగు"ేని యది బ్బ 

శే క పాఠ్వతీప రమేశ్వకా " అనుశేబ్దయును * పార్వతీప, ర మేళ్వర” 

శబ్దములుగ విటీచి శివశేశవు లని శండవయర్థ ము చేసిన నది' కబ్బ నేవ. 

యగును, శద్దార్థ శ్లేవలు కలిగినచో నుభయశశేవ యగును, 

ఈమతము. కావ్యప్ర, ప,కాళకారుం డెన మమటునకు సమ్మతము 

శానూయణారమందు “విని __ అత నిక. తనె 

_ తెలు6(గగుపదములుగ విడందీసీ “యర ము . చేయవలెను, . భార తార్ధమందు 

' ఓ వినియతే |. నిందనపెక్ wr కొన్ని సం స్కత ఫదములున విడ 

-] దీసి మిక్కలి నయత మైన యపక్టీరి'ే అత్మ స! చేయవలెను. 

“కాదు.' అత నిమతమున్క, బధానొక శ్రేనలోనిపదమును తీసీ డానికి బదు 

లుగ మటీయొకపర్యాయప పదమును బెట్టిన శేమకు భంగము వచ్చు నేని 

యది శబ్దశ్లేవు శ్రేమకు భంగము రాజేని యది కర్ణ కన. Pen 
౧౫౬౧వ be | వ. 

ధ్ర 

అలంకారములు 

. నమ్మటమతఠేంబున సభంగశ్లేవ వర్ల పద. లింగ భాషా ప్రకృతి 

పృత్యయ విభక్తి వచనశ్లేన లని యెనిమిదివిథములు. ఇందుగొన్నిట్ 

కుదాహర్ల ణంబు లీిచ్చెద : 

వర్ల నేవ. *—_ ఉదా: వా(గుమాధవుంను. 

- ఈవాక్యమునకు వాడు మాధవుండు (విష్ణువు). అనియు, 

వాడు ఉమాధవుండు (శివుండు ) అనియు రెండర్థ ముల౬ చేసినయెడల 

నిది వర్ల కేవ. ౩. * యు లోనుండి విడందీసిన లే ఊఉ”? ఆను వర్గము 

వలన ..నీశ్లేవ కలిగెను. . 

పదశ్తేవ. :__. ఉదా: పార్వతీపర మేశ్వరులు. 

పార్వతీ పర మేశ్య్వరులు' = ధుర్తా శి వులు. 

wages - ర మేశ్వరులు = శివుడు, విష్ణువు, 

లీంగశేవ : ఎ కాదా ? గృన్షవచనంి. విని ధక సుం డ్డి 

ట్రనియె : | 

దీనిని సమాసముగా చెంచిన చో కృస్తునివచనము అని యర్థము. 

వ్య_స్తపదముగ నెంచిన కృష్ణ యొక్క_ ( బ్రెపదియొక్క ) వనన మని 

యర్థము. మొదటి కృష్ణ "పదము శమ రెండవ “కృష్ణ 

పదము ('ఫ్రీలీంగము. లజ మల క్ర స్య 

ఇస్తే అక్కయ్య కృన్నమ్లు మొదలయినపదములు లు ప్ర్రీలింగ, ఫ్రం 

రీంగములందు వాడి ఇంణర మలు సాధించినయెడల లింగ శేను యగును. 

వచన'శేవ :-- ates ఒకప్పు డేక' వచనముగను, 

శెండవతూరి బహువచనంబుగను అన్వయించి రెం డర్భంబుల సొధించిన 

నీశ్లేన యగును, 

ఉదా: నోపాలచాలురు వచ్చిరి, గౌర వార్థమేందు కృష్ణ 

పరము. రెండవయర్థమంద్గు గొల్ల పిల్లలు నుని బహువచనము చేసిన 

య Pe 

 భాషాశ్లేమ 2 సం ంస్కబ్భృత, ప్రాకృత భా షాపదములకును, లేక 

సం స్క తాం ధ్ర భాహెపదములకును నేవ కల్చీ సయెడల చాని నిని ని భాషా 

నే యందురు, ' 

ఉడా: క, వినియతనిందన వె నిడు 

క్రొని యీళనియమికి( నన ర 'యొన న 

ర్చినవాండ మోకు దండ్యు(డ 

నని తను చెలుపుచును వారి కప్పన సే సెక, 

= (2 రః పాం, 9 ౧-౨౮) 

ఈశ పెపద్యమందలి 6 పసం పక్ స్ట అన్న పదములను 

. అని అన్ని 

స క 

వ. శ అనీ 



అలంకోరములు 

ఇట్లు సరస్కృృత పదములకు ను, ఆంధ 

"నది, poate లూహింపనగును,..  -. 

౨5, అప్ప పృశంసాలంకారము : __ లకు అ 

విపషయము6. కరా SEER స్ఫురించుట కళ ట్ర 

9. ప్రశంళి, చృళేంశే యన కథనము చెప్పట. 
ల a 

ఇందు( (ట్రైస్తుతీవిషయము_ స్ఫురించుట సామాన్యవి కేవ 

భావము కార్యకారణ ఫౌావమ్యు _స్మారూప్యమ్లు,.. అను ,మూండువిధము. 

లగుసం బంఫముల చే. దటస్థించును : (౧. సొమాన్యముచే విశేవమ్ము |e 

పదము లకును WES చేయబడి 

క్ర ,సు 
అవతల 

సుత . 
= 

౨, వి శేవముచే సామాన్యము, 5, _కార్యముచేం. గారణము, ర, కార: 

ణముచే6 గార్యము, Yu. 

చె దువిధములు 

ఉదా : 

సాధించినవాండె పురుషుండు, జల శ మై 

పరీక్ష తప్పినపిల్ల వానిని పురికొల్పుటకై యీమాట చెప్పిన వాద్య మే వ్యంగ్యముకం కై( జారుతేరము. 
యెడల, సామాన్యముచే నూ చింప(బడినేవి శేవము es Puen . 

అనుదానికి నుదాహరణము, 

ఊదా: (౨). పిచ్చివాడు తామరాకుమో(దిజలమును చూచి. 

Oy అని యిది మొత్త మామి6ద 

(౧). కతినపాఠములను ప ee జదెని ఏ 'పరీమ 

+: = 

ముత్యే మని శ్కమప డెను... చేతితో. బట్టుకొనంబోం గా. నది పడి. 

పోయెను, వాండు స ముత్యము పోయె నని యేడ్వసా గాన కా? కు. 
మూరులకు నమోాగపదార్గనులందు మమత "హచ్చు అనిన :| 

సిద్ధాంక మోవి శేపో దాహర ణమువలన6 జెష్పయి'డెను, ; ఇస్లే యితరో |. 

దాహరణముల నూహించునది,. 

౨౫. అర్థాంతేర న్యాసాలం కారము : TS సామాన్యము చేత విశే కా గాని . విశేపముచేత సామాన్యమును.. గాని సమర్గించుట 

6 అర్హాంతర'న్యా సము, 
థి 

సమర్థి ంచుట యనా నిది.సరియా' సరి కాదా యన్న సంశయ | 

మును బాపి “యిది యక” (ఇదమిక్థం ) అన్న దృడ్మప్ర పసరు 
( నమ్మిక న్) కల్ల ్ఫంచేయుటయే. . 

మ, జలజాతాసన వాసవాది సురీవూజాభ్గాజనంతై క్రన 

ర్పు లతాంతెయుధుం నలం, డీ"శీర వ! వామపాబంబునక్ 

వొలంగంద్రో,ఇి లతాంగి, యట్లయనగు ; ; నాథుల్ చేర్రముల్ నేయంటే 

'. రలుకం జెందినంోట్టికాంక లుచిత వ్యాపార ముల్ శర్తుకే ? (4 

 -—(పొహ్మా ఆ. ౧). 

నా ర్శ వై ధర ర్య వ్రములచే. ae 

6 దృష్టాంతము నందు సామాన్యము సామాన్యముచేతను, విశే 

వము నిశేవముచేతను' సమర్భ్సీ పండును, కాన దీనికిని దానికిని ka 

ఛేద మని యెజుంగునది. ౨-౨ se 

బడినవి, చూపు నిశ్చలము.. 

ఇందు సామాన్యముచేత విశేషము న్ లా ౦పంబడినదె. ఇయ్యది 

న 

౨౬, * పర్యాయోా కలం కారము ఏ లక్ష : 'వివక్నీ'తొర్భము భం 

శ్యంకరమనేక కారాంగరనుచేత 1 ప తిపాదింపరలుడుట 
(త్ర లో 

' పర్యాయో క్త కము, pes 

ఊదా అచట రఘుమువేోరాజు యొక. వ్యాపారము జఆకారాణ 

రాజు స్త్రీలచకి క-ల్ళే యం. 'దెజ్టనిచాయను వుట్టించెను __ -( రఘు 3. 

ఇచ్చట హూణ( స్రీలకు భ్ కరి యోగకు జ్ ముచేత 

జెప్పయు డెను. 

భంగ్య రతేరములు కవియొక్క తెలీవినిపట్రి య ేకవిధమయులున 

నుండును. “రండి” అని చెప్పుటకు “దయచేయు(డు, ఈస్థల ములంకో 

రిం పుండు మము( గృ తర్ధుల జేయుడ్యు 'సఫలజన్లు ల6.-గామిం ఇకక్రుండూ 

ఈ దేశముయొక్క భాగ్యమును ఉజ్జీవింపంటేయుందు అని యెన్న్మియో 

'తెజ(గుల6 జాలా 

ఇందు వ్యంగ్య ననున అది వా వాచ్యమనకు లాంగియుం డున, 

౨౭, వ్యాజస్తుత్యలంకారము : ట్ లక్ష ః పెకి నిందగ్గల గాన 
వచ్చి పర్యవసానము స్తుతిగను, సెకి స స్తుతిగ6 గానవచ్చి పర్య్యవనా నము 

నిందగను క్త మగునట్లు ఇెన్చినవో ' | న ల ష్! 

(౧) పాపాత్ములకంగూడ స్వర్ణ మొసంగు న్నా 

ను, aria PE OR (ర. గం, ఇ 

ఇందు గంగను. “నిందించిన _ట్రున్నను అనలా 

మును వర్షి ంచుటయే 'యుభ్రేశము.. . 

ఉదా: (౨). కరకవులు పరోప కారపరాయణూలు - లప 
అ ఠా 9 TT ETE PE Ty 

—( నరస, ). 

ఇది | స్తుతి నున్నను 3 నిజముగ నిందయే.. 

౨౮. పర! వాకా భక ఇెప్పదలంచుకొన్న 

వివయమునకు వి కేహార్థ స్ట్ మేర్పడనళ నన్న కోర్కెతో ద దానిని నిమే. 
. ధంచుట 6 ఆశ్నేపము 

వట్తినిశే మేధ మాకే ము కోరు. అది వాస్తవము కానిది (నిష 

ధాభాసము )గా నుండి యర్థాంతరమందు. బర్యవసించి, యొంక బి శేహ 

మును క్ Oe సిన గాని shaun న చెందదు. 

ఉదా శ్వాస .మనుమాన వేద్య ము, కాళ్లు చేతులం చల్ల 6 

అయ్యా | ఆమెక భ యిది, ఆసర్భాతి 

యెందుకు 2 ర్. మటియొకవినయము మాటలాడుదము శ ర, ణం, ) 

ఇందు దూతిక నోయకునకు నొయికావిరహ హస్టితిని వర్లి చు 

చున్నది. ఆ మెసమాచారమంత యు. జెప్పి 6 ఆసంగతి యెందు కప ల అని 

నిషేధించుట' నాయికితి అనిర్వచనీయ. మని చెప్పుటకు, ' ని "షేధము 
అవా స్టవము, నాయకునిజిజ్ఞైస _యభివృద్ధి ఛేయుటయే ఆయము క్షిళము. 



౫౦6 ఆలంకారములు 

ఇదె 'ఉఊ క్షవివయము, వక్ష్యుకూణవివయము అని చరెండువిధ “తం అసం గత్యలంకారము ఏ లకు; కార్య కోర ణములన 

ములు. ఒకసంగతి చెప్పి తరువాత దానిని నిపేధించుట ఊక వివ వేటు వేజుస్టలములందుం గాని పరు లములిలా. గాని. కానంబడుట 

యము, మొదట నిసేథించి పినప సంగతి చెప్పుట. వత్యుమాణము. 6 అసంగతి ), 

TTS: బలువురు wep స “ఉదా: ఎవ్వనికి వ్కణము కలదో వానికే వేదన యన్న 

సరిపోవును. ప . వేదన కలిగించినది ___ ( చంద్రా), 

౨౯ re me -- లక్ష: విరోధము లేకయే 33, విపమాలంకారము ! లక్ష : అననురూప మెన సం'సర్ల 

విరోధ మున్నట్టు os వికోధాలంకారను, దీనినే * విరోధాఫెస* | మునకు (విమమము అని పేరు. ౧. విరూప పకార్యోత్స త్తి, 3 న్ని. 

మందురు, రోర్ప క్రి 3, వికాపఘటన యని యిది మూండువిఫ ములు, 
ఉద? ఏ దుర్తార్థులమాటలు కోమలములును శీతలములును అయి | = | 

| కారణమునకు విరూప మెన కార్యము పుటుట విరూపకారోల 

నను సత్చురు షుల హృదయములను కోయును కాల్చాను (ర. గం. = లు . 
త్స్థ్తి, . 

ఇందలి విరోధ మాభెాెసము గాని నిజము గాదు, నిజ మెన నది ఉదా: (౧) నల్ల గా నున్న యీక తి యీోరాడా చెత 

యొకదేోవము ; ఆభాస మైన నది యలంకారము. అ బట్టంగానే తెల్ల నికీర్తిని గనుచున్నది = ( కవల, ). 

జాతిగణ క్రి కి యాద ద్రవ్యము లన(బకు నాలుగింటికిని దమభోే( ఒక కార్యమును. చేయంబూనినఫు . డది లభింపక కపోంగా. మజి 

 దమకును ఒకదానితో wanes. Woe వైరముల వరుసను | యొక యనర్భము కలుగుట అనడ్జోత్స త్తి 
ఈయలంకారము పదివిధము లయ్యిను, ఊదా: ( ౨). రావణుండు సానుమం కునితోశను కాల్చందలంచి 

ఉదా: ,పీయవిమోగమువలన నా మెకుం గమలంబు లన్ని దాని కన్ని ముట్టింపిం చెను, కాని తోడ శీ తన పట్టణము దగ్ధ మగుట 

యయ్యెను, | . అనుభవించెను — ( కువల, ), 

క 

కా “కమల జాతికిని 6 NO జాతికిని వై రము చెప్పం. _ అనురూపములు కాని.శంటీకి చేరిక చెప్పుట విథాపఘటన, 

phan ary రూభాభము. ఇళ్ల వేజబుదాహర 
కలో. సమాలంకారము:-- లకే:  అనురూప సంసర్దము 

ఇంబుల నూహ్ించుకొనునది. న న శ సమము నె _అనురూపము లై న రెండువస్తువులకు ( ఉత్స శి లిలక్షణము 
కం. విభావనాలంకారము ! i లక్ష! కారణము లేకయే J సంయో గాడిలకుణము లన్న) సంబంధము. వర్శిం పంబడినయెడల నీ 

కార్యోల్సే శ తిని చెప్పుట 6విభావన).. | యలంకార మగును, 

ఉడా: వనితా! లామోరసమువే నత న | స న న అని- ద్వివిధము, 

పా? (౧). రాజా! "చర ద్రిక చంద్రునితో? జేర్తినట్లున్యు 

లామోరసము:. ఛభ్రాయుట కారణము, కా' శైట్తబకుట కార్యము గంగ చంద ద్ర ఖరునిం బొందినట్టును; కీ ర్ర రి తనక ననురూ పుండమై న 

ఇచ్చట నా ప్ర్రీయొక్క_ చరణములు స్వా భొవికము? నెల్బనివి, | నిన్ను ఆక్స్ యిం చెను __ ( కువల, ). 

ఆకారణముచేం గవి కారణము లేకయ yr వాని వర్తి ంచి | 

యలం కారము సాధించెను, ( | కలు. | 
అప్పయదీక్షితులవారు. దీవికి వై దుఖేవముబు చెప్పిరి. కాని |. "3 saa లక్ష : కోరుఫలమునకు విరుద 

జగన్నాథం డవి అల సా! లని నీద్ధాంత్రీకరిం చెను, ఇ; ప ఆ ప్రయత్నముం జేయుట “విచి త్ర ము)”, స్ట 

3౧. విశేపో క్త్యలంకారమ = లక్ష: ప్రశ స ఊదా! సత్పురుషులు ముల్లోకములకం మేను బౌన్నత్యమును 
ఖర సిద్ధముగ నున్నను కార్యార్న్రి తి కాకపోలృట 6 వి శేష క్రి 9, బొందుటకై కం ల న! _ (చ చంద్రా, క 

జ Sons, జేసీతిన్సి వనక క Pons వలి గ్రించితిని,. క్రాన్ నొక్క_టి మిక్కిలి "పెద్దదిగను మణీయొక్కటి మిక్కిలి విన్నదిగన . 

ట్ were మన న్సును ( తి శ్రిష్పశళేవై తిని 1 Oe యక! గం, మ 1 ఉన్నట్టు చెప్పుట ( అధికము, స్ట . య ఇక శ 

పా (౨). పిశాదములవివాహములందు గర్లభము లే గాయ 



అలంకారములు ల 

ఉదా + విశ్వమునకు నాశ్ర యుండైెన హరీ” యెందు | 

హాయిగ బరుండియు న్నా (డో యట్" నీ Was ఆన 

రము చెప్పుటకు విలు లేదు = (5. గం, ). 

శుపంచమున కంతకును ఆధారమైన హరికం శే లా ॥ శల బాల్యమునచే కదా విద్యల నభ్యసించుట * 

హృదయము "పెద్దది, యని వర్తి ౦ప6బజీనవిం 

3౨2, 'అన్యోన్యాలంకారము ఎ లకు: 

red 6 అనో్యన్యము ?, స 

నిచే రాత్రి, శోభిం మచుక్న ది చా (చంద్రా. ). 

3౮. విశేసాలంకారము = లక్ష; వస యాధా. 

రములేక యాభేయ ముండుటయు అనేకములయిన యాధారములందు ' 

నాభేయ మొక్క టియే యేక కాలమందు నొక్కాతీరుగా నుండుటయు, 

విధములు, 

ఉడా : (౧). కవు లేల వంద్యులు కారు ? వారు దివి కేంనను , 

వారియనల్పగుణగణ ములు గల ల లీలోక మును ఆకల్పాంతము ' 

గూడ రంబింపజేయును --- (క చే నం 

ఉడా: (3). ఆపె నీహృదయమునందును, శన్నులం దును; 

ఇక్కడ (కా. ప్ర). 

లన్న వాక్యము, 

కొనిపోలేదు! (అన్నియు నత్తుకొనిపోయె నని .భ్లావము)---(రఘుఎ), 

ఇది భార్యమరణమునకు దుఃఖిం దుచున్న అజునివాక్యము.. 

మృత్యువు ఇందుమతి నొక్క_దానినే యెత్తుకో నిపోవ యత్ని ౦చెను, : 

కాని యిందువలన విపరీతమైన సచివాది మన బుద్ధి చే లక్షి అరికట్టయకినది. లక్షీ శే Ses తల పజల 
బి దించెను. 
సధ 

పెటా వ్యాఘాతాలంకారము : = లకు: 

మ  వ్యత్య ప స మగుట మ ప న 

ఉదా: 'దృష్టిచేతం గాల్బంబడిన మన న్మథుని దృష్టి చేత ణీ 

ఛీ, తికించి శివుని. జయించినవారయిన త్ర క నియాడెదను 

al igen a 

రెండువసు స్తువులలో . 

దానిచేత నిదియు, డీనిచేత నదియు నుపకారమును చెంమచున్న ట్లు 

ఇది ఒక పత్నియం చెక్క ణాదరమునల పతితో నికరసపత్ను 

ఒకక ర్త. యొక 
కార్యమును ఒకయుపాయముచే సాధింప(గ ( లేక సాధింప(బోవ ) . 

మలీయొకకర్తచే నాయుపాయముచేత చే తద్విరుద్ధ కార్యము సాధింప | 

ఒక్క కార్యసానకమే కల బరిణమించుటయు 

న్యాఘాత మే, 

ఆదా: చాల్య మని యుద్ధమునకు రావల దని యనియెద 

నీక్ర బాల్యము, యాద్దమునక్లు రావల దని రాజు. చెప్పా. 

యువరాజు వెస్పినజవా బది." రాజామక మున బాల్యము యాద్దము సక 

రాకుండుటక6 గారణము, యువరాజుమత మున నదియే యుద్దము 

స నకు( దా దాను పోవుటకు గారణము. 

ఉదా; రా త్రిచేం జంద్రుండు శోబించుచున్నా డు. చం ద్రు, శృంఖలాలం వగా ;__ లకు పం క్ రూపముచే ( వరు 

సగం నిబద్ధను లయిన యర్గములలో బూర్వపూర్వముల కు త్తరో త్త 

రములతోను, లేక ఊ శ్రరో శ్రరములకు( బూర్య ఫూర్యయలతోను 

లంక వేసి సి చెప్పినయెడల నది “ శృంఖల ) యగును, ఇయ్య మూండు 

విభములు : కారణమాల, క ఎ కావలి సారము, 

ఒకకార్యము ప్రారంభము కాంగా దానిచేత ఆశక్యమయిన (కా౭డగని) 

మజణియొక కార్యముకూడ నఫటయు అని “వి శేవము ” మూయ కార ణములకు6 గల శృంఖల “ కారణమాల ” యనంబడును, 

రోం, కారణమా లాలం కారము = అనుసణములయి న కార్య 

ఇది మొదట6 గారణమును చెప్ప తరువాతను గార్యములను 

జెప్పునది యొక టియు, 'మొదటను గార్యమును జెప్పి పి్దప( గారణమును 

జెప్ప ప్పునది రెండవదియు నని రెండువిధములు, 

ఉడా; 'జిలేంద్రియత్వేము.. వినయమునకుం. శారణమ్ము. 
| వినయ ర్ట మున జి" 

వాక్కు_లందును నివసించియున్నందున, మావంటి పుణ్యహీనులకో స్టే Pon bw కా baa PL, నలా 
. రంజకత్వమునకుం. న క కర. జనానురం జకత్వము సంపదలకు 6 

| గారణము క పే): 

| దానము తు స సస (కవల, ) 

రో, ఏకావల్యలంకారము : ప Hts ge 

1 ములకు లంకె ( సంసర్లము el శృంఖల 6 ఏకావలి.) యగును. 

ఇది రెండువిధములు : విధిరాపమ్ము ని రూపము అని, 

ఉదా: (౧). దేవా! ధర్మ ముచే నీబుద్ధి పరికుద్ధమయినది. 

సంతుప్టిని జెంది, అనల నీకీర = అకక లాలా! _నొనిపోయిడి 

యెను --- (౮, గం, ). 

ను పెద్దలు లేనిది సభ కాదు, ధర్మము చెప్పనివారు 
పెద్దలు గారు, స ఇ సట ధర్మము కాదు, , కపటముతో( గూడినది 

సత్యము గాదు (చాటు. ఇల 

"పని ఈయంబడిన 30 డుదాహరణములును ఛఈూర్వశూర్వడు 

ఉత్త త్తరో _త్తీరమునకు వి శేపణ ఫోవముగా నుండునట్టివి, 

రాదా: (౨). నరకము పాపమువలనను, పొపము దారీ ద దృ రయ 

| వల; ద చేయమిచేతను ప్రా 
ఉదా: (3). ఇల్లాలవు; మంత్రివి వీకాంతేయునందు నెచ్ళి '| వలనను, దార్మిద్క ము దానము చేయమిచేతేను ప్రా ప్తిం చును: కావున 

లివి లలీితకళలలో, శిమ్యురాలవు. నిన్ను శాత్తుకొనిపోయిన కరుణా. 

రహితు(డైన మృత్యువు, నావియెన యే (వె ఇలగల ) దృవ్యమయుల "నెత్తు . 

mr mr 

త” ఇద. RR Med 



౫ేల౨ 

౨. మాలాగీప కాలంకారము :.-౬- పూర్వ్యప్రూర్వమున కుత్త, 

గో త్రరము వి శేవణముగ నుండుట “*మాలాదీపక ” మని ప్రాచీనుల 

నుతము. కాని దీనికి దీపకముతో నేమియు సంబంభములే "నియ్య 
నిదెయు నీకాదలియొక్క_ భేదవే. అనియు జగన్నాథపండితుని 
సిదాంతేము, 
జ. వ. ల మి 

౪౩. సారాలంకారము !-_ లకు; మొదటనుండి చివర ' 

నకు బార్య బ్రార్వనస్తువులకం 'కొను రూ త్త త్తరవస్తువుల కుత్కర్ష 

ము "చెప్పి చివరసస్తువునకుం బరమోత్క_ర్ట ముం చెప్పిన నది ' 6 సారము? . 

పూర్వవస్వవునకం యె ను క్రరవస్తవునకు నపకర్ష ము చెప్పినను 

ఈయలంకార నును. 

ఇది మూ6డువిధ ములు : ౧. సణోత్కంర్జ కము ౨ గుణాప: 

కర్ష కమ్ము వెం ఊళయము,, 

ఉడా : (౧). కావ్యములలో. నాటకము రమ్యము, వాని. 

లోను కాకుంతేలము రమ్యము, అందును Sey cre రమ్యము, 

అందును శ్లోక చతుస్హ్రయాము రమ్యము. 

ఉడా 2 (౨). గడ్డిపజకకం మె దూది చులకన ఏ దూదికం యే 
మూకుడు చులకన, య 

ఊదా: (9. కాండ గొప్పది, దానికం కె సముద్రము 

గొప్పది? అంతఠకం కు నాకాశము గొప్పది అంధక అ ఆశ , 

గొప్పది, 

: జీవమునందును ఈయలంకారము కలదు. 

మహతః పర మవ్య క్త మవ్యక్తా త్పుగునః పరః, 
పురుహన్మ పగం కించి త్సా కాస్తూ సా పరా గతిః, + 

ప్రొలినాలంకారికు లందటును సార మ-నేకవిసుయ 

శేస్పె కాని జగ న్నా థపండితు/(డుమా 

మనియీ. 

శ్రీ మిది ' దేశవినయనమై 

శాడ నుంఊన చ్చుననియా, అస్పుడు అక? భవంబులచే నా యేకవస్సు | 

వునకు( గలిగినయుత్క.ర్భ త వర్శి ంపంబుడు snes నీ. కి 

పూరణ మిచ్చి నాయడు వట. 

(క్రింది wel 

hrs pia భింగపటిచి, నీపాలిం డ్లిప్పుడు బంశారుకొండతో 
కఫ 7 og 

గీనినీ కొందు “ వర్ధమాన ” మను. ఫేన్నాలంకారముగ 

గసొంచిరలు ఇ: [లేల 16; 

రోరి, కావ్యలిం గాలంకారము : పా లకు: 

సమర్ధ ంచుటకయి దానికి. 

జస సట క కావ్యలింగము ", 

_ ఒకనిపయమును ' 

గారణముగ నుటీయొక వివయమును ' 

ఊదా : చేను మన్మథుని గల్చీతిన్సి నామన అ కంకరుయడు 

5 గలడు. 

| కయుగన్సు 
ఇదియే యో రెంటికిని భేదము. ' 

= || తనివిన్ని మోహమును 

రాదొ ; గజనిమ్మపండ్ల శ్రీని దాటి, లీలగ నే చక్కని బంగారు వ : 

+ 

అలర కె-ద ము లు 

ఇందలి పూూర్యవాక్యమున కు త్తర వాక్యము హాతువు(లీంగము), 

ఇది కావ్యములో 6. జెప్పందగిన లింగము, Pe రాం 

కాదు, కావున ఈ కావ్యలింగము ' 

ఈహీతుకభథన అ . జెప్పవచ్చును వాక్య 
ముతోను 'జెప్పవచ్చును. 

ర అనుమోనాలంకార ము :.__ లకీ : సాధనము (హేతు 

|] వును ఇట్టి శాధ్యయను. నిశ్చయించుట * అనుమానము ”, 

ఊదా: గూండ్లకు చేరుచున్న పతులవలనన్సు ముకుళితము 

లగుచున్న తామర పువ్చుములవలనను, పూచుచున్న జాడీ పుష్పముల వల 

| నను, వీచుచున్న చల్ల'నిగాలివలనను సూర్యుం డ _కమించుచున్న ట్లు 

ఇలలునముత్యుి: 

'కావ్యలింగయునందు హేతువు ( సాధనము ) 6 కారక రూప 
ఆనుమానమునందు “ జ్ఞాపన రూప కముగను ఊంగును, 

-హీతువునుబట్టి సాధ్యమును iets చితి నని కవియే అనునూ 

నము నందు జెప్పును, 6 కావ్యలింగము నందు సాధ్య మూాశతువులను 

జెప్పి అనుమానమును _సాథించుక్తొనుపని చదువరులశ్లే వదలివేయును, 

ఇదియే"యిీ రెండు అలంకార ములకును గల భీద మని కొందజు యి 

ప్రాయము, |. 
kK 

| ॥ se యథాసంఖ్య్యాలం కారయ స లష 1 మొదట. జెప్పిన 

వస్తువుల కృనుమునకు భంగము లేకుండంగను అనుస ణముగను x: 

Sees వినుకవరుసయందు వస్తువుల్మకృ్యమమును చెప్పుట 

ఈ యథాసంఖ్యము. స్ట్ దీని-ే € కృమాలంకార ? నుందురు. 

_ ఉదా; రాజా! విక కనుము చేతను, వినయముశేతను, ఓ విలా 

సము'చేతను కత్రువులకును, స సులకును, ద్రీలకున్య 'ఆెపమును, 

"పంచుచు నీ వొక్కంచవే. త లా 

నువస్సునందు నున్నావు! mC 

విషరీతముగ6 గానవశ్చెడిసమస్యలను, స్టార ర్రివేయుటకై యా 

యలంక్రారమునూ విశేవముగ నుపయోగించెదరు... - 

స్? ఒక కస్త సువున 

కనేకాధారములయందు6 గాని, అచేకవస్తువుల కొకయాధార మునందుC 

గాని క నుముగ ఊనికిని చె ప్పుట “పర్యాయము ). 

౪2, _ పర్యాయాలంకారము వ 

ఊదా: me రాజా శ్. మొదట 'సముద (దృగర్భమున నందును 

| తరువాత చేవఠీలగ్భృహమందును. చాలకాల ముండి యమృతము దోస. 
య. రహిత మైననిముఖమునందు shear ae డా (ర. గం.) 

ఊవా; (3). ఖలునిమాటలు మొదట అన్ఫుతముసు ఒలుక్తును) 

పిదప విపమును గృకుపును, న rr be కశ 



॥ . 

Gg కి ON a శ వను మై 
న్ అ - . + శ క్ శ గ్ 

. అ జ ఓ ప్ . 4 

శ * జ 

. ఆయు "అనా మ! గక ps నో 

రల. పరివృ త్త్యలంకారము :-_-లమ ? తనవస్తువును పరుల 
కిచ్చి దానికి బదుబుగ పరక్రీయవస్తువును పుద్చుకొనుట 6 పరివృత్తి ). 

ఇ 

ఇచ్చినది ము బుచ్చుకొన్నదియు సమముగ నున్న 6 సమము); 

ఇచ్చినది యెక్కు_వ పుచ్చుకొనునది తక్కు_వ యెనచో * అధికము] 5. 

ఇచ్చినది తక్కవ, పుచ్చుకొనినది యెక్కువ యఫససేని క ge | 

అని యియ్యది వ ము _కైజంగులు. 
* ప! * 

gh జ! Ee 
ళా ఖీ 

ఉడా: (౧). రఘుమహారాజు యాగము కొ జిక (షంళ్రాడ్ 
'దేవతలకొ ఆకు ) భూమిని పితికను, ఇం ద్రుండు సస్యముకొజకు | 

( రఘీమజోరాజు ప్రజంయపయోభమనదై ) ) ఆకాశమును 

(శర ము pi రహ 

'పిండెను 

ఉదా; (3౨): వేయిమడు(గులు ( వర్ష పల మరల' 

నిచ్చుట్నకె సూర్యుడు రసమును ట్రై హాంచును, ౬.. 

"ఉదా; (3). ఇక డొక్క చాతిమును వదలీ " “కేత్రు రాజుల | 

సంపదను నిశ్మేహము ముగ ఖ్ iba న | td 

ర పరిసర ఖ్యాలం కారము :- a లక్ష్: అనేక వస్తువులకు 

తన న మును 'ఒక్కలవస్తువునందే ' 'నియతము. చేయుట 

పరిసంఖ్య '. న 

ఇదె స్వెవిధమ —_—_ స్ ప పృశ్నవూర్విక, 

"భేవంబులచే నల అంగు లమ్మ్యును. 

ఉదా : (౧) మహాపురుషులకు భక క శివునియండేకాని ' 'విభ 

వమునందు6 గాదు; చింత కీ _ర్రియందు. గాని శరీరమునందు? hes 

ఇది శుద్ధ, శాబి, 

ల (>) శాటిల్యము ఇెండ్రుశలయందున్ను రాగము కర 

వాము నత దపలత కనులయం౦దును ఉండును, 

ఇది శుద్ధ ఆర్టీ (ప్ర ప్రృతీయమాన ), కాటి ల్యాదులకు 'నితరాధి 

కోరణత్వము ర్యంగ్యమచే న నిసేధింప (బడినది. be ee so te 

ఉదా 3 (3). భూవణ చేది: సయళీస్సు ఇ గాని నిరళ్య ము కాదూ 

ప్రశ్నవూర్విక శాబ్దీ ౨౨ ర 
ఉదా; (ర). పుగుషులు సేవింస(దగిన చెద్ది.2 పావనం బయిన 

ముతా ( కా, ర )* న. Re న. 

ఇందు. రకర శ్ర ని ఇషేనము 

శా అవి 

తో 4, రి, 

0. అరాప _క్త్యలంకారము ౨ వా! “లము. జ 

మ9పంగా దానిచే శుల్వ కారణ మువలన నిస్ఫరకేయముగన్లూ. on 

ముగను నింఠొకరయర్థము స సీద్ధించుట న అరా! తి”, 
a - ఊఉ ఇ 

- - ' 
భి జ్ ** ళా ళ్ న 

Lt: 

స ఊదా: నీముఖ: మోచం, ద్ర నిచే. స్తం నవ! కమలభఘుమాట 

చెప్ప శల?! లో + 

ఠి అ 
గే 

శి 9 శా” స్పెల్ 'ఆ' 
- 

మరల నారీ న్. 
యి 

ఇ 
గ్ . 

పకా 

[| యక్థ ము 

౫083 

ఈ యలంకారము “కె.ముతిక న్యాయము చే నగు. ననియు, 

"నదియే దం డావూపికాన్యాయ మనియు నందురు. ..- |. -- 

సీద్ధించునర్థము.. పృక్ళతకముచేం | తను! అ ష ప్రకృతముభే 

సృక్ళతేముః ప్రకృతముచే న్య నప పృకృతేము, అ స్కకృత మచం 

తము అని నాల్లువిథములు, దౌకతొ 8 య Das 

యొక్క సామన్న్యూ నా థిక్యము: లను ' మూండు శేదములచేల బం ౮ 

రయ్యిన. అవియు భావశ్యాభావత్య్వములచే నిరువదినా ఇ య్యెను. 

డి 

“ఉదాతిః దెగ్గంశవిఖ్యాతిగల మావంటి పండితులే యో కుల 

' లెదిరీంప యత్ని.౦చిన : “ీంటినుండి “నాగుంశూముల్లను. కకుంతేములును.3 

 ఏను(గులను కం దెళ్ళును సింహములను తో ౭జేళ్లును . కలదన్న గలవు: 

pe i బ్ర 
1 PW న ॥ OR శ్ భ్... ళ్ 

గృరమున ను “అ ఫ్ న నాన్యాశువటన 

కం రనను 

ఉదా కం. అనుర క్ష నైన నన్ను. వదలి. నివే 

వ క గా వనలక్ష్మి, ఈవనము నిచ్చటనే వదలివెళ్లుట చి శ్ కన ల 

(క గం, యల 

og ral దన్ను. 5 విడిది చిల్లి న  నలునిగూర్చి దమయంతి 

అ కద శాక కుపాడ సన్ని హిత మేనందునం యును 

త్రమే, పురుహస్తింహుండవై న నీవే వోంగా (జా ఖా ఇహీనఘు, నీకోంకు 

దక్కు._వది ఖ్? వనలక్షీ పోవుట యేమి ఆళ్చక్యమ ఆ అని. Rae 

head జా తి  న్యూనతాద్య్యోతకము.. డై 

/ be కాలు డందజగర్వమును. భంగమచేయువాండు 3 

ద్రైహోేండములను మేడికాయలవలె భక్నీంచును. వానియెదుట మన 

మెట్టిపోరమ'? దోములము ga (es గం) 
వ. భష ఇచ్చట నప్ర స్తుత మెన ధ్రహోండభక్షణమునే సను స్రభూత 

ముల 'ఈనిత్యక్యము జ్ర కె ముతికన్య్యాయము ననుసరించి వెప ప్ప బడ్డది, 

hola Bre లూవ్యాములు, 

“పయేలంశారమును. మమ్లటుంు స్వతంత్రాలంకారమగ నొప ప్ప 

క్రాస్ ే దు.” కావ్య ప్రకోశేమమోయ వ్యాఖ్యానము ప్రా వా, నీన ఉద్ద్యోతన 

కారుడు క అశాప త్రి ” అనుమాచాంతేర్ల తము య నెను, అలంకార 

స్లర్త్వస్వక్యారుండు _ ఏకావళ్శీకారుండు. పరు; బ్ర యశో భూవణ 

| కొరుయు: ,రసగంగాధర కారుండు' నా దీనిని 

« 
చ క్ + | స్వతశత్రా "తా. లంకారముగ నొప్వుకొనిరి. 

(౧. వికల్పాలరకారము == లక్కు : - విరుదములయిన . రండు 

స్తువులను ఒకదాని కొకటి. మూజంగ వికల్వించి. చెప్పుట ' నే 'వికల్చమ్ల. 2. 

బం ఊద్దాప ప్రాణములై నను, విడువ్రుమ్ము ్రీళనై నను - విడువుము ; 
 ్రదవె!? నమః -ద్యభంవైన నను. స్లంతుష్థ్ర, "కావిఠర వము; ఫ్ యముని నై నన్ను 



షష. 

భజింపుమ్ము రామునినైనను భజింప్రుము, నీయిష్ట్రము వచ్చినది చో చేయుము 

(రః గం): en 

మెట్లో యిది * సముచ్చయ'' 

వికల్చింపయుడిన _యర్భనులకు(గల 
అది లేనియొవల శీవలనికల్చ మెన 

ఓ బ్ర దుక నిమ్ము. చొవనిమ్య ధర్మ ము విడువను అన్న ge 

“ఉపమికు “ వ్యతిశ్రేక 9 

మునకు, బృతిపకుభూతే ము, 

ఇప చెపమ్య మె అలంకార ఫీజాయు, 

: మను, 
< హతో ఇ వా పాప ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిశ్వాచా భోకమ్యుటే మహ్హ్ 

(  చచ్చినయెడల 'స్వర్లమును బొందుదువ, గెలిచినయెడల భూమి నీలు. 

దువు* అన్న గీతావాక్య మియలంకారమున కుదాహరణము. 
౫౨. సముచ్చయాలంకారము ?_ లక్ష, ; ప చార్థములకు (పద 

ములయర్థములకు ) యుగప గపదన్వయను ( సముచ్చయము ". నే 

నో! అనం గా నొక్కసారి. 

మునకు బ్రతిభటకుల్యము, 

ఇది వికల్వాలంకార 

ఇందు రెండుజేనములు కలవు. 

(అ) గుణములు గాని (క్రియలు గాని ఇండునుగాని ఏకకాల 

మందు సంభివించుట యుళ్త 46 సముచ్చయము ). 

ఇది యేకధర్య విషయ ము = శమన అనేకధర్మవిమయము 

కావచ్చును. 

ఠూదా ; (౧). చేశుము పుట్టే. యా కాళము కాటుకవలే 

నల్ల లగను, త్రీుచెకకాళ్లు తెల ర గను ఆయెను — (ర. గం. ఏం 

౨ ఇందు ఫిన్నధరు లయందలి భిన్న గుణములు “ఆగు? ధాకు 

వుతో యుగపదన్వయింపంబ కినది, 

ఉదాన (౨. కాజా! నీ చాప ప్రకౌపము చిగంతేములను 
టీ నుచున్నది, పోరాని జేచేంద దృపట్టణయునకుC బోవుచున్నదిః 

ఇందు భిన్న క్రియలకు కర ర్య్యన్వయము, ఇట్లు యికరో 

చాహరణముల నారాంపనతెన, 

(౪) కార్యము సాధించుట కాక సాృానమే చాలియుండం 

ఇెక్కసాధనములను ార్యమునందు నన్వయిందుట నులి యొకవిధ 
మైన 6 నాం కం 3 

న 1 గొప్పకులము, చక్కని యాకార ము శాస్త్ర 
=A నముచే నొ చ్పడేలుద్ద్మి బాహుబలము, నిండారిన సంపడ ఆఅఖుండీకే 

__ మెనరాజ్యము చిక్కె_ నేని యెట్టికూనవునశై నను గర్భము క్షలఎగును, 

ఒజక్క-సారి. 

- నుండవభ్లున్ను ఒకటి. మంచిది ఒకటి చెడ్డనగ సుండవచ్చునాం. 

ణదాః il పగలు began శోర్యులను డ్కుడు, కలు 

న శ్ వ ‘ty 
+ ళ్ ఒ 

"లయిన 'సపెనాటు, 

చెప్పం బడిన కారణ ములలో రెండును - mp 

అల ంకారము లు 

శాజసళలో 6 బలుకు బడిగల దుష్టులు _ కః 

ఇందు నోకటథి మంచిగుణమును,ు ఒకటి చెడ్డసణమును చెప్ప 

బగీనవి, 

3. సమాధ్యలంకారము ; *— లకు: జక కారణము చేత? 

బ్రారంభము చేయ(బడినకార్య ము ఆకస్మి క 'మెన' కారణాంకకముచే 

ర మగుట * సమాధి '. 

ఇందుం గారణాంతరము కాకతాఖీయమున సంభవించును. 

ఉదా; చానిప్కణయకో పమును పో గాట్రుట కె నీను డాని 

పావములమౌంద(ను బడంబోంగా నాయదృష్టమువలన నా కుపకారముగ 

మీఘగర్జ న మాయెను 

శఈశయలంకారమునందు నొోకకారణము చేత చ యసకార్యచు 

త్రనంతటను శానుగ సంభవించిన యన్య కారణముచే సుకరము చేయ. 

బడును. * సమున్చయము నందు కార్యము చేయుటలో నన్ని కారణ 

ములను ఖ'లేకపోత న్యాయము చే సమానములు. 6 కావ్యలింగము నందు 

శూ శుక్వమమ్మార్త్ ము నివశ్నీతి ము; “పాతువులసంఖ్య గాని గుణ 

ప్రానాన్యము గాని వినకీరే ములు కావు. ఇది యాయాయలంకార
ము . 

లకు? గల భేదము లగి శెలీసికో నవలయును. 

5, ప ప్రత్యనీశాలంకారము ; జ లకు, తిపకులమో.ది 

థ్ తీర్చుకొనుుకై ఏ, ప,తిపశంలకు సంబంధిం చిన వారినీ తికస్కు! రించుట 

ప పృత్యనీకము '. pf 

ఇంద బగవాండు బలనంతగు డనియు, వానిని తిర స్క_రించుట 

వేఠ(గానందున వానికీ సంబం ఛముగలవారిని తిర స్కరించుచున్నా 

ఉదా? నునసా! మసోళ్ళవునిం జంపినళివునిమోంద నీకున్న 

కశోపముచే ఆకనిథ్ క్తండ నగు నన్ను సంసార నును బురదలో నేల , 

రో నదవ్చ? ఇట్లా నీను పు ys క నంబజుపకలసినది | 

( మసోభవుండు ws మన స్పువల్ల ( బుట్టిన వొంసు3 ను న గుడు), 

ఈ యలంకారరునకును “హీకూర్ పే కుకును భేదము లే. 

దనియు; దాని కీది యొక భేవ మనియు6 గెందజనురము, 

౫౫ ప్రరీపాలంకారము ; లక ఏ ఊప మేయోర్కర్ట 

ప్రయోజకమైన ఉఊపమానాపకర్ష ము * ప్రృతీపము*, ఈ యపకర్ష 

మైదు విధములుగ 6 చేయవచ్చును, 

(ఆ) ఉపమానోప పమేయములను ఉప మేయోప నూనములుగ( 

కెప్టటకల 

(౪) ఉపగూనయుయొక్క. యద్విరీయరను పరిహరించుటస్ 

| రెండవ సొద్భృళ్ళేమాను చెప్పుటవలన, ఇ 



అలంకారములు 

(ఇ) ఉపమేయముయొక్కం యద్వితీయతను పరిహరీంచు 
టకు జెప్పినట్లు ఈ పమానమును చెప్పుటవలన, ఇందు అపనూనాఐ 

కర్ణ ము వ్యంగ్యము. 

(ఈ) ఉఊఉపమానమును స్పష్ట్రముగ( దిర స్కఎరించుటనలన, 

(6 ) సాదృశ్య విభుటనము ( పోలిక లేదని చెప హం) నలగ, 

వీనికి (6 . మముగ నుదాహరణములు ;___ 

(అ ) బాలా! 6 నాళరీరము బంగారమువంటి చాయగలంది 

యని 'బెలవై చె "ప్పెదవు. బంగారము నిరాశతో నిప్పులో6 బడినంగాని 

దానికి bora రాేరదు __ (ర. గం, ) 

(ఆ) * మాహాత్మ్య్యమునకు. నెల్ల, గాంభీర్యమునకుం బుట్టి 
నిల్లు రత్నముల కన్నింటికిని తండి, జ జేనొక్కండచే, 

నాతో సాటివాండు జతే లేడు” అని యోపాలసము 

దృమా! తొందరపాటుతో. దలంపకుము, నీకు సమ మైనవా(డు ఢిల్లీ 

ధరావల్ల భు డున్నాండు ___ (ర. గం). 

(ఇ) ముద్దరాలా 1 ఈ కన్ను(గవచేత చేల యెక్కు_వగర్యము 

చెం దెదవు! నీ కన్నులవంటి నల్గగలువ లాకొ్క_క్కాక"లనిలో 

లెక్కు_కు మిక్కి_లీయున్న వి —_— ( క్క పః రః 

(ఈ) దీనిముఖ ముండ6గా6 జంద్రు' బేల ‘ 

(ఈ) సుందరీ ! వింటివా యీవిపరీతము ? నీ ముఖముతో. 
జం దుకు సరిపోలు నని జనులు hd — (క, ప్ర, 

సృ్కతీపాలంకార ఛదయు లిట్లు ప్రావీశాలంకారికులనుతేము న 

జెప్పి జ జ మొడటి మూడును ఉఊపమౌలంకారములో న
ికే నాల్గవది 

కాందఆజమకమన “ ఆ శేపాలంకారము *, 3 6 అనుక్త క్ర 

వె ధర ర్య క్టివ్యతిరేకము * అని ర'సగం గాధర కారుకు చెప్పినా(డు. 

అయినవది 

౬. మోలీతాలంకారము ౩. లక్ష: గుణాధిక మయిన 

యొకవస్తువునందు న్యూనగుణ మయినమ జీయొకవస్తువు సమాన చిహ్న 
మువలన ( సాధారణధర్మ మువలన ) మటు(గుపడుట నే మోిలీతము ర 

ఇ ట్రైకవ స్తువును మటుంభెపెట్టుసా ధారణచిహ్న ము (ధర రము 

ససాజముగా వచ్చినది కావచ్చును, ఆగంతుకము కావచ్చును, 

పగడమువంటి 

ొనుట రెట్లు * (ర. గం, Y 
ఈదా : 

కొంటి వని తెలీసి 

ఇచ్చట 6 చెదవులయెజుపు సహజము. 

ఉదా : హత. సురలు నీయొక్క యకశేస్సున మునిగిన 

హీమవత్సర్వరేమును శీతముచేత6 చెలిసికొందురు --- ( ఉద్ద్యోతము ). 

యశస్సు "తెల్ల నిదె. అది: వ్యాపించి ప్రపంచము నంతయు తెల్ల XC 

చేసెను. కావున నుంచువలనం చెల్ల నుండు, హీమవక్సర్వక మందు 

Pn డేను అని భావము. క త స 

ఆరి 

పెదవులుగల నీవు తొంబూలము జేసి, 

*ం% . 

ఇచ్చట బ, బ క! గల్లీనధావళ్య మాగంకుకము. దీనిని. 

గెొందటు డా నీలితో దాహరణము? నిచ్చెదరు (చూడుండు ; కవల 

యానందము గ 

M2. సామా న్యాలం కారము ;_ లకు: అ ప్రకృతవస్తు 

వుతోం జేరిన ప్యకృతవస్తువు, అత్యంత సాదృళ్యమువలన _ వేజుగా 
ఆలో >< (4 9 గృుహాంపంబడనియెడల సామాన్యము ॥ 

ఉదా; పడ్ధాకరములో। జ చ్చివ సుందరులముఖముల6 చెలీసి 

కొన వీలు లేకపోయెను — (చంద్రా. 

౫౮. తద్దుకాలం కారము 2 లకు : స్వసణత్యాగపూర్వ 

క మైన స్వసన్ని హీతవ శ సాన సంబంధిగుణ గృసాణము 6తద్దుణము, 

ఉదా: ఒకబంతియె యీ వనిత యొక్క. చేత నున్న ప్పు 

. జెటుపువన్నె గన్కూదీనికాలిగోళ్ళ యొద్దకు బోయిన పుడు తెల్ల (గను, ఎగిరి 
కనులయొద్దకు వచ్చినపుడు నీలముగను కాన(బడుచున్న ది, 

U౯, అకద్దుణాలంకారము *___ లక్ష; 

గుణమును yy హ్ ఖ 

6 ను స్ 
ది 

సన్నిహీతవ _స్ట ఏంతేర 

శు బల మగుటచే తనగుణమునే నిలుపుకొ నుట. 

ఉదా: ఓ రాజహం'సమ ! లెల్ల 6గానున్న గం గాజలముల 

యందును నల్ల 6గానున్నయమునాజలములయందును నీవు మును(గు 

చున్నను నీకు ఛ,శసమా శ్ర, తృము ఎక్కు వయు లక; అనా 

లేదు (కా. ప్ర ప. 

౬౦. ఆ త్తరాలంకారము :-- లకు. ; చశ్నేము లేకుండ 

గనే యు త్తరము  విన్నంతమాత్ర త శునం ,బ బృశ్నే మూపొంప6దగియుం 

డుటయుూ, ప ప్రుష్నేయు దాని కసం భావ్య పృత్యు త్తే త్రరమును పలుసారులు 

ఇపుటయ్సు (ప చు శ్శమం దే యు త్రేర మిమిడియుండుటయు, రెండు 

ప్రృశ్నీముల కొకయు త్తరమే యుండుటయు ఈ ఉత్తరము” అను 

అలంకార మగును. 

ఆదా: (౧) చేను (కా le అని 'ఇెప్పటకంె 

శీను -నాకుకల మిం కేమిచెప దును క 

ఇచ్చట నొకడు కుశల మడీగ ననియు, కా. నిది యుత్తీ త్తర 

మనియు ఈయు త్తేరమువలన నూన్యాము. 

ఉదా: (౨). ఏది వివమము¥ జెవగతి ; ఏది సుఖము? 

సుకొళ్ళతృము ; ఏది దుఃఖము * లోకులు ఖలులుగ నుండుట, . .. 

ఉడా ర) ప్ర ఎ ద్దీపనకు (ఎద్ది_ఈశునక) వాహ 

— ఊం. ఏ ద్దీకునకు(ఎద్దు _,- ఈకునకు) వాహనము, 

ఉదా : (ఈ). క కృషి కో లెద్దా ని వాంఛింతు ఇల్ల యస్తు ? గ్గ 

హః విడెము .ఇెద్దాన నొక్కం గయడంగ 



Moe 

ఊడ, “* పంటి నని యు త్తరము _ (ఆంగ 

ఇరద) 
చివర కెండుచేదములను “చిత్రోత్సర ' మనియెదరు, ఇవి' శబ్ద 

శ్రేహమూలక ములు, , 

Fre: నూజ్ములంకారము ఇ లకు పాన రమయ ఇంగి 

తముచేత( గాని, తకారముచేతయగాని, తాను చెలుపంగోరినచారికి నిత 

రులకు చెలియకుండం 'దెలియంజేయుట 6 సూక్ష్మము ౫. 

ఉదా 

చేను చూచుచుండంగ నా వనిత తనసీమంత మణీని దనవెం డుకలలో( 

నప్పివే సె సెను (నూర్వ్యూం డ్ స్తమిం చినతరువాత నని 'తెల్చెను - ము Yi 

నూమార్థ మనంగా తెలివిగలవారికి, ( లేక సహృడయులకు ) 

మా త్ర ము ెలియుశట్లిసంగతి. “ఇంగిత? మనంగా చేస్తావ" శ్రేవముి 

జ్జ య “మనంగా నభిస్రా య మూ “హింపయగినవ్యాపారము. 

౬3, 'వ్యాజో క్యలం కారము : ఎ లకు: స్నుటమైన వస్తు 

స్వరూపమును కపటముచేం గప్పిపుచ్చుట సే. క క! 

ఉదా: హీమవంకుండు పార్వతిని. తన చేతులలో య 'బెట్టంగా 

నామె కరస్పర్శముచే శరీరమునందు కంపరోమాంచాదికయులు పుట్ట 
c ల! లక్ కాక లెంత్ చల్లంగ నున్నవి? యని శివం 

pe గల్తిన హార  స్వేదరోమాంచాదులు. పార్వతీ స్పర్శము 

వల్ల ( గాక కనచేతిలో క్ కలో పెట్టుచున్న మామవంతుని చేతుల 

చల్లు (దనమువలన నని శివుడు కప్పి ఏశుచ్చుటక యత్ని ం"చెను, 

¢ అపహ్నృతి " యందు6 బ ద్రైకృతప్క ప కృతేములయందు న సామ్య 

ముండును 1 3 ఇచ్చట నుండదు, ఇదియే వీనికి "భేదము, 

. : “౬వ, వరో, కొ క్ష్సలంకారము ; — లిక; శేన చేతంగాని కాక 

స్వరముచేతంగాని వొకే క్యమునకు నరాంతరము ' కల్పీంపంబడినచో 
థి 

6 వ శో కి ర్ 

తా (౧) ఆమె యేమి చేయు చున్న ది (| నీళ్లాడుచున్న ది, 

ప్కతిదినమును కానన ఒక క్కకుమారునినై నను కనటే * * యిది యేమి 
వింత * చ్ 

ఇందు మొదటి ౯ నీళ్లాటకు ? స్నాన మని యర్థము. దానిని 

శేవచే 6 సృసవించు ? నన్న ఆక యర్థాంతరముగ మార్చి ' రెండవ “నీళాటి 

చయోగింపయిడినది. న _ 

ఉదా: (౨). కోర్టులో “సాత్యుము చెప్పువారు న పను 

నంతయు నిజము చెప్పెదను? అన్న మాటలను చుశ్నేఫూర్వక స్వర 

ముతో య జెప్పినయెడల వానికి విపరీ తార్గము కలుగును, 

ఇది శశ్తాలంకార మని మమ, II ఇతర జి 
_ (అలంకారస సర్వస్వకారుండు, విద్యాధరుండు, విద్యానాథుడు, దీక్షీ 

భులు మొదలగువారు ) mes మనిరి, Er 

( సంశతకాల. మెప్పు డని "తెలీసి కాన నోరుచున్న ) 

బృంహితంబులు' 

అలంకారములు 

౬౩, స్వభావోక్ష్యలంకారము ౩ లకు: ఉన్నది యు 

న్నట్టు. స్వా భావికముగ వరి చుట * స్వ భావో కి ప దీని సే కొందణు 

6 జాతి” యందురు, య... 

ఉదా: “ఇ త్రెజంగున మ_త్తేగ జంబులు వచ్చి సో వరంబున( 

_ జొచ్చి నుబ్బికలు. "హెచ్చుమోజుం గరంబుల జలంబులు పూరించి కరులు 

కశేణువులమో (దను కరేణువులు కరులమి6దను' జల్లుచు.. లుం డాదండం 

బులం బుండరీకంబులు వెటకి నిండేన క టా ల గండు మిగిలీ 

వ్రేట్లాడుచు. నన్యోన న్యనదన సౌరభంబు లాస్వాదించి మోదంబున 

సేయుచు... ... .పుష్కుర్మాగ, ంబుల . :. జలంబులు 

పూరించి చిమ్గునం గోవులో లె నోండొంటిపయిం జిముచు నేక 

పకారంబులం గి గ్ డించి మావంతుల బలవంత ౦ బున జలవివోరం బుజ్ఞ 

గించి పుగంబునకు మగుడునంత ? - (ఆంధ (ధృజెమినిభారత ము ), 

Resa చమర్కల్భరిజనకర్వ మిందును ఉంచ 

వే సెనుం వనాల! దన్నెను అనువర్లనమాను “స్వభావ క; 

యను నెడ మవము దినమును మాటలాడునది యంళ యు, బ్రాయానది 

యంతయు .'( కొద్దిగ తప్ప ఈ స్వభావ కి). .యనియే" (చెప్పవలసి 

యుండును, కావున నందజకును గోచర న గాకు సూ నూక 

నిరీకుణము గల కవికీమా (తీయు గానవచ్చునట్ట సూక్మో స్వభావములు 

వర్గీంపయబడినచో సది * స్వఫావో కి కి” యగునేకాని యన్య భా కా దని 

అలంకార సర్వస్వ కారునిమతము. శాత్పక్య 'చేమన వస్సువులయొక్క_ 

సాధారణధర్శము గాక అసాధార ణభర యు ఉన్నది ey 

వర్గీ ంప(బడెేని అది “ స్వధావో_ క? యనిపించుకొనును, 

ఖ్ పౌళ్ళా శ్ర్యసాహిళ్యమూనందు 6 స్వఖావో క్రిం 2 మిక్కిలి 

గౌరవము కలదు, అత్యు క్ష్యాచులు లకుండ, నున్నది యున్న యట్లు 

స్వా భావికముగను, సహృదయ హృదయా హాదకరముగను వర్శింప(గల్లీన 
కవియొక్క: గ ఉతిభాళ్కి క్రి చెయ్యి యలంకారములతో నావివమయ 

ముసే' వరి. న్న లచుసన్యశపకం శై. తం 'లధిక మని వారి 

యభి ప్రా పాయము. ' 

౬౫ భాొవికాలం'కారము :._ లక్ష. : _జరగినది గాని జరగ 

బోవునది. గాని Mea nea నిప్పుడు జరగణచున్న ట్లు 

వర్ణీంప పంబ'డెనేని క భావికము ). 

ఉదా; త నపుడిసీట దివ్యయలయిన నుత S$ కచ్ళపములం జూచి 

నమునికులపతి యగు నగ మ్యబుపికి జయము న (వలనో అ, స.) 

ఇయ్యది యీయలంకారమువకు నుదాహరణ మని ఫూర్వమున 

నుండి పరంపరగా వచ్చుచున్న శ్లోకము. ఇచ్చట సము, ద్రపానము( 

జెప్పుటు యూ క్లేశము. సము దృమునందుండు ఆదినుత్స శ్రకచ్చపావతాొర 

ములను పరో నగ స్తుండు చూచుచున్నా. 2 డని చెప ప్పుటవలన 

సమ్ముద్బృ ద పానము ప్రత్యక్ష hbk దని యా యుదావురణనూ 

ఇప్పువారితాళ్సర్యము. pan న ల 



అలంకాటములు, 

కోని. ఫామహాదులు దీనిని కావ్యగణముగ .. నెంచిరి. వారి ; 
నుతమున( గావ్యములో నికొంత్ర భాగము దీనికి నుదాహరణము గా నుండ: 

వచ్చు సేకాని ఒకటి రెండుపద్య ములలో “నిది కానంబడదు.. కవి త్రన 

బ (బృక్యకు | 
ముగ జూఫును. కావున నిది భావికము. ఇందుకు నాం చ మహో 

మనసులోని భావమును దీనిమాలకముగ6 జదువరులక' 

ారతెమందలి యుదపక్ష ప భి దిశే కోర ఇములు ఉదాహరగిమునం శెప్పపచ్చును: 

అందును భీమ(డు క్ష షునిచేం జ క ము పట్టిం చిన ప రు ప్రకరణమును, అఖి 

మన్యుని చివర. యుద్ధమును, సెంధివేవథ నా౭టీయుద్ధిరబును, _దుళ్ళాసన 

వధయు సీభావికాలంకారమున పుడాహర ణంబులు 

. వాబ్మ యంబునం గాదంబరిలోని మవ శ్వే తోవర్శ్య నంబు, హర్ష చరితా 

కా నున్న ' వేదస్వరూప వర్గ నము, ముని క్రో,;ధవర్ష వము పుళింద. 

వర్ల నము మొదలయినవి ఇందు కుదాహరణము అని తెలిసికొనవలెను. 

దీనికిని స్వభావో క కికిని శీదము | కలదు, శెండింటిలోేను వర్గీ ంప( 

పృత్యషముగం గానవచ్చుట కలదు. కాన్ని వస్తు 

స్వభావవర్శ నము స్వ భావో క్షికిం గారణము.. ఇందు. నద్యుకన( న 

టడినవివయము 

మందులకు గారణము, ఇది రసవదలంకారము కాదు, అందు విభా 

వానుభావముల ననుసరించి రసాదికములు భాసీంచును. 

వర్ష నమువలనం గాదుః ఇది బ్రాం గాదు. ఈభావనయందు 
భా ౦తి లేదు, 

పవి 
* WO 

౬౬, ఉ డాతాలంకారము 3. 

పత్తును) గాని, సృక్ళతే వివయమునకు వ మహాఫురుమ చరితమను అంగ 

ముగా (ఉపలక్నణముగా) గాని వర్గీ ంచుట 6 ఉదా ల్త్ము ), 

ఉదా* (౧). రత్న 'సంభములయం౦దు( 

(పృతిబింబసమూహములచే నావరిం పంబడియున్న రావణుని హనుమం 

అబ కస్ట్రముమిరదం 'దెలిసీకొ-నెను _ ( ఆంగ చంద్రా. . 

" కక (సంపదకు) పాలు 

గానయడుచున్న 

ఉదా: (౨). శ్రీరామచంద్రుడు £ పిళ్ళ వాక్య పరిపాలనయునం 

దాస క్రంయె 

రాక్షసకలమును నిక్తూలమచేఫనస్థనర ఈ ఈ దండకారణ్యము య 

చిం, | 

త్తము), 
౬౭, . ధఫవదలంకారము : చా లక: శృం గారాది.. 'నవరసము 

లలో 'నెయ్యదియైన మతలీయొకరసమునకు నంగముగ( 

బడెనేని యది “ రసవదలం కార 1 మిసను, 

ఊదా: ర్ట రబా: 1 నీ కతు స్రీలు స్వప్న మలయం దుం గన్న 

ప్రీయతముల కంఠా శేవమును నిజ మనుకి”ని, 6 వీ యుండా! పది 

కీ చీల? నాకంటికి గనంబడి మరల జేళశాంతరము వకు బోవుదువే ? qe 
- ఓయి దయావిహీనుయా ! నీకు బృెవాసరుచి యేమిటికి ? నీ వెవ్వాని ' నూటలాడకుం డ నుంటిని 5 వీండు నాతో మాటలాడక యున్నా . (డు 

| సం 'స్కుత 

. ఆద్భుత 

a వస స్వసమృద్దిని (సం 

శంభూ ! 

బాహుమ్మా త్ర సహాయు? 'ఉగుచు వాసముచేయుచుండి 
' నంగముగ+ “తెప్ప డెనేని), 4 ఆన యగును, 

ఇచి మహా వురువ చరితము. అంగముగ సరీ రం ప బడిన (ఉదా 

బ్రతిపాదింపం 

గాజవినయకర తికి ఆంగము కాన్రన * ఊర్జస్వి ౫. 

స్కంంారే 

చేత దూరీకృతుండ వై ఇ తివి?” అని పలుకుచు మేల్కాంచి ప్రీయు ఒడు 

తమ బాహు బంభనమున లేకుండుటను జూచి యెలుంగ. త్రి యే జ్చ 

దరు ( అ. స స ఎ. 

ఇచ్చట చాక్యార్థభూతమును అంగియు ముఖ్యమైనడియు. నగు 

రసము * కరుణ ” 3 outa సము విప శృులంభక్ళం గారము. 

ని ఈశయంబశడినలకు, ణము ధ్వని నొ'ప్పుకొనువారు చెప్పు నది. 

విరిమతమున అంగిగా నున్నర'సము ధ్వని యనియు, అంగరసము అలం 

కార మనియు. కాని ధ్వని లే దనువారు రసము * అంగ” రూపమున 

నున్నను “అంగ ” రూపమున నున్నను అలంకార మే gon యందురు, 

౬రా, డ్రైేయోలం౦కారము ఎ లకు, ఒక భావ మన్య కావ 

మునకు గాని, _రసమునకులగాని అంగముగ6 జెప్పంబడెనేని యది 

6 కేయస్సు ”. దిని నే 6 భావాలంకార* మనియు ననియెదరు. 

ఉదా; (౧): అంక లమందు యముడు నాగపాళము 

నామెడకు చేసినను ఓఫణీం దృ హార ! నాకప్పుడు కణకాలమెననూ' నీ 

పోలీక కలుగుంగావున Pon మరణమునందు6 గూడ ' సంతో వ ము 

జెందుదును, 

ఇందు భగవద్విపయమైన *రతి*భావము “అంగ * ఏ; ానికి 
మరణవివయ మెన * రతి” అంగము, 

ఉచా ఏ (౨). కాశిలో చేవనదీతీరమునం గార్చుండి గోచీ 

పెట్టుకొని రెండుచేతుల జోడించి “ఓ గారీపతీ! త్రివురహార! 

త్రినేత్ర! నన్ను రకీంప్రు” నుని యజదుచు నే నెచ్చుడు 

దినములను "నిమివ. ములవ లె గడఫుదును * ( కవల, ). 

ఇందు శాంతరసము అంగి దానికి “ఎప్పుడు గడపుదును డ్డ 

అనుపదములచే సూచిత మైన * దింత* యను “ వ్యభఖిచారీభావము ” 

అంగము క కావున ఈ యే చ్రేయస్సు ?, 

* ఊర్లసి స్వి అలంకారము :_ లకు ఫి రసాభాసము గానీ 

sors Wai గణీభ్లూతత్వము( బొం చేని (ముతయొక' డానికి 

_ ఉదా 1 భయముచే నరణ్యములో డాగియున్స నీక తువుల 

చక్కాని్యక్ర్రీల యంగ సౌందర్యమును సాక్లానుముగ( విలేంపని దో నం 

చెంచువాండై నను అడవిలో గలండా శ 

ఇచ్చట జెంచువాండ్ర డ్ యొక గ్రా పరదారవినయ కత్ను 

క్యము అనాచిత్య మె -సెనది. కం నిది “శకృంగారాభాసము*. ఇది 

శాత సమాహీ తోలంకారము ?___ లక్ : భావశాంతి మతి 

యొకడానికి నంగముగ6 జెప్పంబడినచో 6 సమాహీతము . 1 

ఉదా? ఇది యీమి చేయునో చూచెద మని శ మియా 



రర 

శళు. డని తలంచి యది కోపము నా శృయిం వెను; ఇ ట్లొకరివెపు 

మటణియొకరు విలక్షణదృష్టితో జాచుచుండిననునో జ్ఞావస్థ చాటిన 

తరువాత చేను సాభి ప్రాయముగ నవ్వితిని. అది వైర్యయును క కర6గెంచు 

నట్టి బాన్చుమును క 

ఇచ్చట శృంగారరసము 6అంగ% “ కోపకాంతి). 
కంగము (కవల. ).. 

౭౧. ఫావోదయాలంకారము : - లకు ; భావోదయము మటి. 

యొక దాని కంగముగ నుండేచేని అది * భావోదయ ? మన(బడును, 

ఉదా : సుహృదులతోం గలసి మధుపానము6 జేయుచున్న 
నీవై రులు, ఎట్లో నీపేరు విని వివవముదశను బొందిరి. 

ఇందు రాజవివయ రతిభావము అంగి ; దానికి _త్రాసాదిభావో 
దయము అం గముగం జెప్పయిడినది, 

౭౨. భావస సంధ్యలంకారము : కాక 

యొక దాని కంగమెనచో * ఫావసంధి ” యను అలంకార మగును. 

ఉదా; రాజా! నీ యుద్దసన్నాహము విని బయలు దేరు 

చున్న నీవీరులు తమ యెడమవేతులతోం దమ (వ్రీయురాం డృ చావ్చ 

ధారలను, కరడి చేతులతో. దమళశస్ర్రధారలను గ చుచు చేయవలసిన 

కార్యమునందు( గొంతతడవు ముగ్ధ ల 8 ( అ. సః). 

ఇచ్చట వి 

కా 6 సంధి * (ఒకవిధమెనపోటీ ) ఇెప్పంబకినది. అంగిభూతే 
మెన heralds నీ * భావసంధి* యాంగము, కావున 

ల ల 

రవ, పాత ;,- లక్షు: భావశబలతే ఎ 

అ వర్ణి ంప(బకినచో కళ పేమ | యనునలంకారం బగును, 

ఉడా: అకార్య మెక్క_డ ! జ దావంశ మెక్క్లడ ' 

అది మరల గనంబడునా! మన శా స్ర్రజ్ఞానము జా తొలం 

గంచుటశేకదా ! దానిమోము కోపమునంగూడ "నెంత చక్క నుం 
“డెను! ధర్మజ్ఞులయిన పెద్ద లే మందురు * అది కలలోచనెన దొరకు 

నది కాదు, చిత్తమా! శాంతింపుము, ధన్యుండగు-నేయువ దానియధ 

రమును గ్రోలునో ! -- (అ. స). 

మున అపవాదభయనము, ఆజవవాక్యమున 

ఏడవవాక్యమున * ధృతి *; ఎనిమిదవవాక్యమున “ చింత * అనుభావ 

ము లన్నియా నిందు. గూడినవి, ఇదివిప వ al కంగము,. 

ఇది దేవయానినిగుటించి యయాతి చెప్పె నని కొందబును, 

ఊర్వశినిగుజించి విక్ర్ర్యయండు బె ప్పెనని యితరులును చెప్పియున్నారు. 

దాని 

లకు : ఫావసంధి మణి 

ప ర శొత్సుక ర్థిము అనెడి రెండుభావ 

కర్లభూవణములున్సు 

అలంకారములు 

8'ర, సం సృష్టి; ౭2. సంకరము లను అలంకారములు $___ 

లకు, : రెండు గాని, ఎక్కువ గాని అలంకారము లొక వాక్య మునందు. 

గలసీయుండుటకూడ లాతుణికుల చే వేలు అలం కొారముగనెందంబడెను, 

ఇట్టికలిమిడి రెండువిధముల నుండవచ్చును. ఒకటి తిలతండుల 
ముల( నువ్వులు బియ్యము )వలెను; మజణియొకటి శీర నీర న్యాయము 

నను. ( పాలునీరువ లెను ). 

రెండు అలంకారములు తిలతండులములనలె6 గలసియాండిన 

యెడల ననగా నొక దానితో మటియొక దానికి సంబంధము లేకుం జె 

నేని యాకలిమిడి* స సం సృష్టి " అనంబడును. 

ఉదా: చీకటి తన యంగములను పూ(తపూయుచున్న 

ట్లున్నదె ఆకాశము కాటుకను కురియుచున్న దె; అసత్స్పురువ సేవవలె 

చూఫు నివ\ల మళుచున్న ది = ( మృచఇకటికము 1. ఫు నివ a టా ) 
ఇందు రెండుడొత్ ప్ర, క్షలకున్కు ఒ1 ఉపమక్షోన్లు “సంసృష్టి?, 

శ్రబ్లాలం కార స సం సృష్టి అర్థాలంకార సంసృష్టి, ఉభయాలంకార 

ంస్ఫప్టి అని మూ(డువిధములుగ నీయలం కార ముండవచ్చును, 

 శ&రనీళములవల్కె ననంగా నొకదానిని వటియొక్షటి యా, 
యించి అచనేకాలంకారములు కలసియుండుట * సంకరము *. 

_ అంగాంగిఫావసంకరము, సందేహ'సంకరము, ఏకవాచకాను 

(వ వేశసంకరము అని * సంకరము ” మూ.(డువిధములు:; 
ఒకయలం కారము ముఖ్య మై దానిస్రార్తికె తక్కిన యలంకా 

రములు దానికి నవయవములుగా( జేరియాండుట ము 

సంకరము ౫. 

ఉదా: ఓరాజూ! నీక శతు లరణ్యమునందు? బరు గెత్తు 

చుండ(గా6 గిరాతులు వారీమరకతమణులశిరోభూప.ణమును, బం గారు 

రత్నఘటికములైన నూపురద్వయమును తీసి 

గ్రొనిం బింబోస్ట కాంతిచే చెట్టి బాజినహారమును గురచెందలదండ ముని 

హారింపరైరి | = (కా. ప్ర) 

ఇచ్చట 6 బింబోస్టుకాంతి ) ( దొండపండు వంటి పెదవుల 

శేజస్సు )వలన ఆ త చెఖుపురంగు వచ్చె నని చెప్పుటచే 

6 తద్దుణ *మను అలంకార మాయెను. గరివెందలదండ యిని తలంచి 

| కిరాతులు హారమును హరింపరైరి అని చెప్పుటచే ౪ భాంతిమంత ” 
ఇచట మొదట కార్యాకార్యములను విచారించుట “ వితర్క_ 

భావము? ; రెండవవాక్య యున ౯ త్చుక్య భావము ); మూడవ. 

వాక్య మున “మతి; నాల్లవవాక్యమయున 6 సరణము స్ట. $) అయిదవవాక్య 

eet, “దైన్యము | 

మను అలం కారమయ్యెను, ఇందు( దద్దుణము నపీక్నీంచి చ్రై0తిమం 

త్రము పుట్టినది కావున నీశెండు న అంగాంగి భావము 
కలిగెను, 

ఈ యం గాంగ భావయాప సంకరము క పొలం కారములకు సంభ 

వింప దని * అలంకారసర్వస్వ ” కారుని మతము. కాని కావ్య ప్ర, ప,కాళ 

కారునకు నీముత ముసమత ము, 

 ఒకవాక క్యమునందు సంభవిం ప6దగిన అలంకారములలో "నేదా | 

నిని చెప్పినను సొధక బాధకములు లేకుండుట “ సం బేహసంకరము),. 



అలంకారములు 

ఆదా బృహదేవుం డిసము దృ 

పోయెను గదా * __ (కా, పః 
లో 

సమ్ముదృము ప,స్తుతవిషయ మనుకొన్న యెశల్క నిందలీవి శేవ 

ఇముల సామ్యమువలన్క నన్నియు సద్దుణ ములు గలిగి యొక్క_దుర్లు 

ణము గలపురుసాదులనుగుణిం చిన అపృ స్తుక్లార్ణప్ర పృతీతి కలుగుచున్న ది. 

కావున దీనిని * స 9 వ్ర ని సమాసో క్రి క్రి అనవచ్చును. సముద్ర మప్రస్తుల మని 

యనుకొన్న యెడల దానిసమ సణతవలన నేదియ్మోప 

చును గావున నిది * య ప్ర, ప్రశంస * ఇచ్చట తు యదియా 

యన్న సంశయము fos, pb నిది. 6 సంశయిసంకరము *. 

ఒక్క వాచకశబ్లయునందు అలంకార ములు స్ఫుటముగ నున్న 

యొడల  ఏకవాచ కాన్నుప్క ప జేశసంకరము ' అనను. 

ఉదా: మురారివలన నిర్ణతము లయి నరకనిరోధముచేయు 

చుం డెడిచ క ధార గంగవలెే నీతలయందుం బడును = (ఆంధ్ర 

చంద్రా. స ee 

ఇచ్చట మురారివలన నిరతము * అనునది చక్రధారకును, 

గంగకును సాధారణము, 

కావున “వలె ’ఆనుపడదమునందు * ఉపమ” కలదు, 

నిరోధము చేయు? అనుపదమునందు చక్కధారాపతుమున నరకాసు 

రునివధయు, గంగపకుమున నరకలోకనివృ త్తియు అని శేవవలన రెం 

డర్ధ్యము లేర్పడుచున్న వి. కావున “ వలె” అనుపదమువలన ,ప (పృకృళా 

ప ప్రకృతే శ్రేమలు స్ఫురించుచున్న వి. ఇట్లు ఈ * వలె” అనుఒకపదము 

నందు * ఉపమ +, 6 శేప, అను రెండలం కార ములు నిమిడి న 

దున ఇది Saas చేశసంకరము ?, 

: ర్ట దీనిచే కొందటు ఏకప్రతిపాద్యసంకర మనియు ఏకవ్యంజ 

కాన్నుపృవేశసంకర మనియు చెప్పెదరు, 

2౬. తడు సాలా లకు 1 

ధించుట. క అసమ! 3 

శు సర్వథా ఊపమానమును నిష 

ళో 

ఉదా! . ఫత్యసంధతయంగు. హాకళ్చంద్రుని.. 'బోలినవాండు 

లి-సీలేండు.. 

ఈ న. వ్యంగ్యముగ అనన్వయమునందు నుండును, 

కాని రూపకదీపకాదులందు వ్యంగ్య ముగ మన్న యుపమవ లె నచ్చట 

జీజుం పేరు వడయకు. కాని వాచ్యమునందు నిదె స్వతంత్ర, ,చమత్కాా 

రము కలవ గాన భి న్నాలం కార ముగ( చెప్పంబడును, 'దీనినిగూడ 

పూర్షృలుస్త రతా నాయనా లలా వీ లయినంరవజకు . విభజింప 

వచ్చును, ' 

మం: దున్న ది, 

మును గంఖీరముగను రత్న 

పార్షముగను స్వచ్చ కాంతిగలడిగను జేసి సరసపానీయముగ6 జేయక 

6 నరక 

మమ్లటాదిఫూర్వు లెవ్వరును దీనిని స్వతం శ్రా శొలం కారముగ 
ర 

 వెహృకొనలేదు, Gi: గానరాదు, అలలా 

yp 
= వ్యవహారము! శెష్పక టో దీనికిని 6 త్ నకు గలభేదమును 

సగంగా 

౭౭, ఉదాహరణాలంకారమా ౩ లక్ష : సామాన్యముగC 
జెప్పంబడినయర్ల మును స్పష్ట్రపజుచుటకు తదేక దేశమును నిరూపించి 

| సామాన్యమునకును ఏక దేశీయనకును గల అవయవావయవిభావమును 
చెప్పినయెడల నది .. ఉదాహరణకు ).. 

ఊదా : సద్దుణశాలి విపత్తులో నున్నను ఉపకార మే చేయును, 
మూర్చ చెందినదియు౧ జచ్చినదియు నగు పాదరసమే యిందుకు 

నిదర్శనము (0 గం, ): 

ఇందు అవయ వానయవిభావబోధకము ల లగు “వలె”, “ నిదర్శ 

నము”, 6 దృష్రైాంతము ” --- ఇత్యాదిపదము లుండును ; erve 

న్యాసమునం దుండవు. ఇది వినికి "భేదము, 
చూ 

ఇది స్వతం త్రాలంకారము కా దనియు, ఉపమాలంకార మే 

యనియు( బురాతనాలంకారికులముతీము ____ (ర. గం. ), 

దీనిని అలంకార సర్వస్వ్యకారుండు గాని, కావ్య పృకాళీకారు( 

డుగానిి పృతాపరు దీ, దీ యకారు(డు గాని కువలయానందకారుండు 

గాని స్వతంత్రా తాలంకారముగ నుదాహరించియుండ లేదు, రసగంగాధర 

కరకర మిచ్చియాన్నా (డు, 

౭౮. ప్రైశొ క్త గలం కారము "— లక్ష: ఒక వస్తువుయొక్క_ 

యొకధర్త మును అతిశీయముగ 6 బె తెపాదించునిమి త్రము ఆవస్తువుతో 

సం బంధము లేనిదియు ఆధర్మము ఏ్రనిద్దమగాం గలదియు. నగు మణి 

యొకవసు స్తువుతో. CR: సంబంధము గలుగజేయాట 6 ప్రౌఢోకి”. 

నీవు కుంకుమునీళ్లు పోనీ నీదొడ్డిలో పెంచిన లవలీ . 

లత యొక ప్పుడు నీ శరీర పుళజాయను వోలుచున్నది — (ర, గం, 0) 

ఉదా 

_లవలీలత స్వభావముగ నెజ్లినిది, అదె యొ దగుటకు కుంకుము ' 

| నీళ్లు దానికి. బోయనక్కో_ఆలేదు, కాని లతయొక్క ర క్తిమను అధిక 

హ్ జెప్పి దానిని ఆ ప్ర్రీయొక్క_ -మునిదాయతో. బోల్నుటు కవి 

యుచ్దేశము. 

రగా, లలిశెలంకెరము : ఆలా లకు; ప ప్రృకృతధర్మి యందు. 

బ (బృకృత వ్యవహార ము6 జెప్పక ౮ యప ప్రకృతే వ్యవహార సంబ౧ధము6 జెప్పిన. 

యెడల 6 లలీతము ఎ, . శ 

bus 'ప్రపంచమునందు నింకొక చక్కని ప్రీ లేదా ? 

కికయేనా నీకు. దగినది * రావణా! శ్యాం లాగి నీవు 

ఫణీం ద్రుని లేపితివి! - (ర. గం.) 

ఇన్చట్క నీవు ర్ గను తెచ్చి రామునికోపమునకు( బా తుండ 

వె లీ నని చెప్పుటకు. మాటుగా చందనవృతు. శాఖను . లా! ఫణీంద్రు ద్రుని 

లేపితివి అని చెప్పంబడెనది, LS 

యే క ప Me యందు ’ అనుపదముచే నీయలం 

కారమునకును “అ ప్రస్తుత ప్కశంస "కును గలభేదమున్వు 6 ప పృకృ్ళత 



వీణటి 

చెప్పంబడినవి,. ఇది ౪ భేదమునం దభేద *మను 

సాన ముండును; ఇందు వ్యవహారముచే న్యవవే రాధ్యవసా నము గలదు, 

“ లలీతము ) వేజలం కారము కాదనియు, నిది * నిదర్శన యే 

యనియు బెళ్కు_రాలం కారికుల యఖ పా, ప్రాయము 

లాం, పృహర్ష ఇణాలంకారము : = లకు! సామౌదుచేశకప్ర 

6 త్ను లేకయే యళ హైర్ధము లఫించుట చ్రహార్ష ఇము ౫, 

ఇదె మూండువిధములు : (౧) ఏ ప్రయత్నము లేకయే తనిచ్చగ 

నభీష్ట్రము లభించుట. (౨) ప్రయత్నము చేయంగా నభీస్ట్రముకం కే 

నిక్కు_డు లభించుట. (3) ఫలసాధనమునకు ప్రృయత్నము చెను 

చుండ (బృయత్నముతో సంబంఫము లేకయే ఫలమే లభిం చుట. 

రాదా : 

క్రొ నెను. 

(౧). తౌను వెడకవలె నన్నతీగ కాళ్ళే చుట్టు 

(>): బాతేకము చాలుగై దు జలకణములు. హోీద (గా 

మేముము లోకము నంతయు నీళ్ళ త్రో నిం పెను, 

(3). ధనము నిచ్చునౌహధముల కై 

నిధియ్ దొర కను. 

౮౧. విపషాదాలంకారము :-- లక్ష; అశీష్టైర్ధవిరు ద్ధలాభము 

6 విషాదము ?. 

ఉదా: జను లంనటును తమతమపనులలో నిమన్న భె 

దూరముగ నున్నపుడు * నానుక్కుతో నీకమ్ములను విటీచి యీపంజ 

రముననుండి వెడలిపోయెదను ౩) అని చిలుక ?' మునోమయాముశమును 

రుచి చూచుచుండగా సీను(గతోొండమువంటి పెను వా మొకటి దాని 

Bas దూ అను అల. గం)... rn 

పృయత్నము వేయక వచ్చినది నుంచ్చిప ప్రృయత్నము చేయగా 

దానికి వ్యతిరేకము? అకస్తాత్తు వచ్చినది, ఏ పృయత్నము మంచి కని 

చేయ(బడినదో యదియే విరుద్ధ ఫలము నిచ్చునది యని దీనికో, యెన్నో 

'ఢీదములC జెప్పవచ్చును, “oe 

6 ఇది విసమాలంకార భేద మని క్రాందబినుతెము, 

౮౨. ఊల్లాసాలంకారమూ 1? లక్ష ? ఒకవస్తువుయొక్క_ గుణ 

దేోేమములచేత వ "స్థ్వంతరమునకు. గుణదోవుములు కలిగినట్లు వర్లి చి 

నచో * ఉల్లాసము "క 

ఇయ్యది ౧. గుణమువే గుణము ౨. గుణముచే దోమము, 3, 

చోనమునే దోపుము, రి దోసముచే గుణము కలుగుట యని నాల్లు 

విధములు. నం ప క 

ఉదా: హీంసాప (ప, థధౌనులయిన రాతసులచే నెల ల 'ప్వుడును అప 

విత, ములుగ జేయయుడిచ వింధ్యాటవులు రామాం మ్రీసంయోగముశే 

మూనిభార్యవలె, భన్యమయులుగం జేయయ"డెను (౮4
 Wer} i fen 

6 అతికళకో క్తి క 

కం పెను ఖభిన్నము. అందు పదారము చే. బదార్థముయొక్క_ అధ్యవ 

ఈున్వు చుండ 

దను, దున్నుకొని (బృ 

వారు విషుభి rs నుండవలెను ___ 
బం ' జాని 

నట్ట ప్రాయముగ నుపయోగించి నయెడల 

అలంకారములు 

_ ఇందు Sees 4 దోసమునే దోవము, య్ _త్రరార్గమున 

గుణాముచే గుణము కట్టుట చెప్పబడినది, 

ఉ దా : సజ్జనులను అశ శే యింపకుండుట ధనము యొక్క ర యభా 

LE > 
_ ఇందు: సజ్జమలగుణము చేత, 

అ ఫాగ్యదోహము పట్టినది 

గ్య ము ఆ ( ఆంధ్ర, 

a EY న 

ఉదా: రాజనేవ క తాత కేకు రాజ సేవకులకు 

wen లేకుండెనా యదెయే వారికి లాభము. 

రాజుయొక్క క్రా,ర్యవోవముచేత వాని సేవకులకు ప్రాణ 

| ములు దక్కు_టయే యొకలాభ మని గుణముగ వర్శెంపంబడినది, 

ఇయ్యది 6 కావ్యలింగాలంకారము "చే గ తార్థ మగటచే 

| స్వతం తౌ లంకారము కాశేర దని కొందటున్సు లోకి కార్థముయ 

మగుటచే అలంకార మే కా దని 'మటణీకిొండటును చెప్పుదురు. 

౮3. ఆవజాలం కారము : లకు ఒకవ స్తువుయొక్క_ గ్రా 

దోవుములచేత, నితర వ స్తువులకు గుణదోపుములు కలుగకుం డుట*అవజ్ఞ), 

ఉదా; మానికను సముద్రములో ముంచినను స్వల్ప జలముే 

గ్కహొంచును. 

; ఇయ్యది 6 విశేపో కి'యే కాని. వేటు అలంకారము కా దని 

రొందటు యల్ ప్రా యము. 

hal అనుజ్ఞాలంకార ము '— లకు: చెడు వస్తవునందు నొక 

గుణము జాచి యంగదు'కె వెడువ స్తవు సే కోరుట * అనుజ్ఞ కి 

ఉదా: 5 బ్రవ్హాజేవుణా ! చేతులు జోడీ ంచి  నిన్నొకటి వ 'జేండె 

బ,తుకువా రికులములోే జన్మ మిచ్చినను సరే కాని 

(ర. ౫౦.). 

౮౫. తిరస్కా_రాలంకారము ! లత ఏ గుణము గల 'వస్తువు 
నుగూడ దోప.వి శేవభయము చేత 6 దిరస్కరించుట క తిరస్కారము 0, 

ఉదా: Brees రాజ్య సుఖము శీనొల్ల . స్త 

సణమును. .అనిష్ట్రసాద్ధన 

మగుదోప,ముగను, మ ఇన్టసాధన ను వర్ణ ంచుట 

క లేళము ౫. ఏ 

౮౬. లేళాలంకారేము కా లక? ; 

ఉడా: కుకమా | ల్ల పక్షులును విచ్చలవిడి దిరుసచుండరలగా 

నీ తియ్యనిపలుకులకో ఫలము నీవు పంజరమున( య కువ. ).. 

౮'&, పరీకరాంకరము _ లక్క,  విశేన్యుములను సాఖి 

పరికరాంకుర * మగును, . 

ఉదా వ నీ గుణములను వర్గి ంచుటకు. ఫణీం దు ద్రు,ండును, వ్రాయు 
టకు. హహెహయార్జునుండును, హా నిం దు (డును, ర లో 

| —( కువల, ). 



అలంకారములు 

ఇందు * ఫణీం, ద్రుండు-“మయోహయార్జునుండు, (ఇం ద్రుడు' 
అను వి శేవ్యములు సాఫప్రా పాయములటు, ఫణీంద్రునమ. కేవ నే 

లును హైహ యార్జునునకు  షేయిచేతు తులునుు, ఇంద్రునకు వేయికన్ను లును 

కలవు. | 

_. ఈ యలంకాకము ఈ పరికరాలంకారము ree ? కాని ని స్వతం 

త్ర ము కా దని కొందఅయభి పా, పాాయము, విశేవ్యములసౌాభి పా య 
కషయమనాడ విశేవణాంకముయొక సాఖి, పా ప్రాయత్వమే,. నిర్భర క 
మెన వి శేన్యుయునకు సాభి పా సా యత్వేము. స్వప్నమందై నను కలుగ 
చేరదు __ ( ఉద్ద్య్యతము ; 5 సుధాసాగరము ). 

లా, త్త సుతౌంకురము ; a అక? ఒక పృస్తుతేమువలన 

sane స్తుతేము ద్యోతించెేని క ప్ర 6 ప స్తు తాంకురము *, | 

ఉదా; ఓకుమెదా ! మాలతి యుండంగా ముండ్లతో నిండి 

మున్న శేతకిని ( మొగిలీఫువ్యును ) ఏల కాంక్నీంచెదవ్ర = - (కవల. ). 

మాలతిని - విడిచి శేతకిమాంధ - చాలు మున్ను వాదన జూచి 

వి యానితోంహాడ ( నాల,  దెరుగుచున న్న యొక [0 

చె మాట చెప్పెను. halts 5 విడిచి అసౌఖ్యకర మైన 

పరవనితౌసంగతి నీ శేల యని ప పతితో జెప్పుట యామె యు ద్లేశము, 

మృత్యమముగాం 'జాదుచున్న శుమ్మెదవృశ్తాంకేమును ప్ర 

పెనిమిటి యుండంగ నాతనికి నర్థము ' కావలె నని "చెప్పెను, కాన 

నదెయు ప్రకృకమే: యని భావము 

ఇది" అప్క ప, స్వత ప,శంసాలంకార మే, కాని స్వతంత్ర వత కో 

దని' ప్రొ , చీనలాక్ష. ణేసలవుతము మ్య ఊడ్డోస్ట్రకము. ). 

రాగ. వ్యాజనిందాలంకారము : కాన ట్ర న అపుస్వ 

gasses, ప సుక నివకసవు నింద స్ఫురించెనేని శ్ర. వ్యాజనింద ౫. 

"ఉదా: ఒక్కతల ద్రుంచిన శివుని ననవలయును గాని బ్రహ్మ 

నని కమ న, మోజనము * ___ (కవల. ), 
అ ఇచ్చట లోకమునందు దుఃఖమును సృజించిన బ్ర బ్రహాదేవుని 

నిందెంచుట ప్రస్తుతము: “కాని, ఆశ నియన్నితలలును. స్టా టక 

ఒక్క_ళలనే తెగంగొట్టినందుకు నప్రస్తుతుండై న శివుని నిందించి యిది 

లాకింటని. నది, 

౯౦ అసంభవాలం కారము : ఎ లకు, 

భావ్యము చెప్పుట అసంభవము ' త 

ఉదా: 1 గొల్ల పిల్ల వాయు కొండ సెళ్తు నని యవ శిజుంసదురుకి 

ఉడీ స్వతం శ్రా, తా pera కాదనియు, 6 విరోధాలంకా రాంతే 

రత మనియు I. Cate ప ప్రదీపోద్ద్యో 

తములు).. 

ll. “భష్టవామ నాచార్యర్యుళీకరు అనుపండికుండు కావ్య ప్ర, కలాం 

నిగ్గ mn oe: అర్భుపడేనడి, దానిని€. జూడొనగున్లు, 

వలె గప్పంబడును — ( కువల, ). | 

సత మే; 

స్వతవిషయ | 
"లెన్నయిన్రును. 

అర్లనివృ త్తికి నసం | 
థి "ఐఎం" |... 

X౧౧ 

నాం, అల్పాలంకారము : = లకు? ఎండు pe మైన 

యా జేయముకం లు నధిక మైనసూక్షతే యాభారమునకు6 జెప ్ పబడునో 
యది * అల్పము ౫” 

ఊదా: కృశాంగి ! ఉంగరము నీచేతియంగు జపమాలవలె 

చేయి యాధారము. ఉంగర మాభేయము. విరహమువే¢ 

జికి_ నందున, సూక్ష్మ మైన యుంగరముకం కు నామెచేయి కడుసన్న 

ముగా నున్న దని gs ఇది స్వతం,తౌలంకారము కాదు; 

అధికాలంకార విభదషే యని Ty కారుండం, 

లాం, వికస్వరాలంకారము : _-- లకు : ఒక వి శేవు మును జెప్పి, 

సామాన్యముతో దానిని ప. ౦చి, అంతే. డ్భ టి పి నందక మటణియొక 

వి శేవమును, ప గాని సన్ ను 

గాని చెప్పుట కన ము”, 

ఆకా: అనంత రత్న ములకు. పీమాలయ 

మునకు మంచు చక్క_ందనమును బోంగొట్టునది కాలేదు. పెక్కు_గుణ 
౭ లు 

ములసమూపహములో నొక్క దోపుము, చం దు నికిరణములలో మచ్చ 

బుటినిల యిన 
ఆఅ ౧ 

వా కా? కాని వేలు కాదు ___ 

(ఉద్ద్యోతము ). 

౯, సంభావచాలం కారము. న లకు:  ఒకయర్థమ సిద్ధిం 

చుట *కిదియి టయినయెడ ? నని వితర్కి_౦చినచో 6 సంభావన. |] 

ఇది అతిశయో కిలోనిబే కాని స్వతంత్రాలంకారము .కా దని 

కొ ందజియభి ప్రా పా యము, 

ర్, మిథ్యా ధ్యవసత్య లంకారము *— లక్ష : ఒక దానియొక్క. 

మిభ్యాతే్ట మను నిరూపించుటకై మటియొక్ష వ్యాన: కల్పిం 

చుట క మిథ్యాధ్యవసతి ౫. 3 

' ఉదా : ఆకాళపువ్చమాలను ధరించి జేళ్యను వకీకరీం ఫుము, 

ఇది స్వతం శ్రా తాలంకారము. శా దనియు, అతిశయో _క్తిలోని 

దియే యనియు 6 గొందజిమతము - న లం 

౯ ము డ్రాలంకారము : విలా లకు. : ప ప్రకృతార్థపరము 

సృక్ళతే మునకు సం బంధము లేని ముటేయొకనూచ్యా 

ముద, 

సుల గొ 

రమను నూచించుట * 

మంచి టీక .వ్రానీనాయడు. డాని శెండవకూర్భు బొంబాయి 



విం 

ఉదా ; చే, మిత్రు డొక్కండు వఏజియ మోిటుచుంత 

విబుధవరు లిద్ద ఆక టో విప్పి చెప్ప 

నినులు నిద్దటు వినుచుండ “నీకగతిని 

జేటగీతంబు మూ6టను వాట మయ్యె, ( అప్ప,) 

ఇందు కేటగీతము ( లేటపాట ) పృక్ళృతము, దానిని వరించు 

పదములతోడనే లేటగీతిలమణముు పేరును నూచింపంబడినవి. ఇది 

క నేప) కాదు, ఎందుకన * విణియ మోటుట ” మొదలయిన కియలు | 
UU 

గీతిలకుణమున న న్వయింపవు. 

ఇక్సే* నవరత్న మాల ' యను"పేరుతో బద్యములను వ్రా aa 

సగర నం వేటు వేఖురత్సే ముల "పేళ్ళు చెప్పటయు, ర కతు 

లందు పనో! ళు నూ చిెంచుఓకు 6 నృతులలో రెండనయర్థ మునందు 

6 భంకరాభరణము ” మొదలయినపదములను వాడుటయు ఈయలం కా 

ర చే యగును. . 

ఇదె యలంకారయే కాదు, ఇందు బ్రస్తుతోపస్కా_రక 

 మేమియు లేదు. అని కొందజయభి ప్రాయము --- (రుళకీకరు, 

క. ర త్నావళ్యలంకారము ఫా అక్కు; పకల లక్ష ములను 

వరుసగ జెప్పినచో “ రత్నావళి? అనునలంకార మశును, 

ఊదా; రాజా! నీవు చతురా స్యుండవు, లవీపతివి, సర్వజ్ఞుండవు,. 

నీవు * బృహ్మావు విష్ణువవు ను హేళ్వరుండవు ” నని భావము. 

ఇచ్చట వాడుకలో : నున్న బ్రహ విష్ణు రుదు లన్న క్మనుము6 

దప్పక ఇప్పంబడినందున సీయలంకారము. 

ఇది యలంకార మే కాదు, ఇచ్చట రూప కము చమతా_ర 

మును కలుగంజేయాచున్నది గాని క్రమము చేయ గాదు ( ఉఊద్ద్యోతము ). 

౯౭. ప్రార భూపాలంకారము :_-- లక్క : సంగుణమును విడిచి | 

A, స్రీయుని విడొ_లుప్రుము  ( అఫ్. ). 
మరల Cs గ్రహించినట్లు వర్ణ వరి ౦చినచో6 బూర్వరూపము J 

ఉదా: ఓరాజూ ! శివునికంఠిమును. చుట్టుకొ న్నవాండయ్యూన . 
శకుంతలను జూడ గాతమి యనునామె వచ్చెను. కాని యోాసమాణా 

శేసు(డు నీక్స్ రిం చెల్ల నివా డయ్యెను. 

ముందట శేషుడు తెల ల నివాయడు శివునినల ల నికంకముయొక్క_ 

స్పర్శునే నల్ల పెను. మరల రాజుయొక్క క్రీ ర్థిచేం 'బెల్లప డెను |! 

ఇదె సమాధి ) లోనిది గాని స్వతం శ్రాలంశారమ కాదు = | _ 

( ఉద్ద్య్యోతే ము ). 

ఒక్క వస్తువు 

ఫూర్వము తనకు సిద్దముగా నున్నగుణముే పర సన్నిధివలన స 

వగాం బొందెనట్లు చెప్పుట * అనుగుణము ). 

ణారౌం అనుగ ళాలం కారము :--- లకు : 

ఊదా? నీలోతృలములు 

నిక నీలిమను గోొం'దెను. 

ఇది “తధ్గుణ మే; స్వతం తౌ, 

. వారికి ( saul కుం శులాగున సన్యుని 

కామినియొక్క_ కటాతుములఇే 

లంకారము కాదు*- (ఊద్ద్యోత ము. 

అలంకారములు 

కోలో ఉాన్నీ లీతాలంకారము ?_ లక్ష; 'భేదన్ఫూ యా! 

బడెచేని “ ఉన్నీ కే న. 

ఉదా: రీరాబజా | సురలు నీయుక్క యశ స్సున మునిగిన. 

హీమవత్పర్వత మును చలీ చే చెలీసికొందురు. 

ఇది మొలిత నునకు వ్యతిరేకము. ఇది స్వతం తా, లంకారము 

కా దనియు, మోలితాంతర్షత మనియు నుద్ద్ గతీ కారునిమతేము, 

౧౦౦. విశేవకాలంకారము : లకు? విెశేషుము క న్నట్టు 

చుం జెనేని క విశేవకము *. ! 

ఆదా : చంద్రు డుదయింప 6గా( గమలములున్రూ ముఖము 

లును కను(గొనయబడెను ( వేలు వేటుగ గుర్తింపంబ డెను ). 

ఇది “సామాన్యము నకు వ్యతిశేకయు. ఇది స్వతంత్రము 
కాదు. “ సామాన్య ” ములోనిటే _ ( ఉద్ద్యోతము. 

౧౦౧. పిపీతాలం కారము :__ లక్: పరవృత్తంతే మెలి 

గినవానియొక్క_ సాభఖిపా, యచేవ్తనము * సిహితము ”. 

ఆదా; ను. పాతఃకాలమున 

భార్య సృక్కు_వే సెను, 

ర్మాత్సి యంతయు సపత్నితోం గూడి జాగరణము చేసితివి 
న్నోద్రింపుము అని ఖొవము, 

నిల్లు చేఠరల్లా సే 

గాన నింక ని 

(6 ల్సి గాం వా ఇది సూయ లంకార ౦తర్షతీ ము ( 4 ): 

మొకరీకి జెప్పందలంచి యిది దగ్దణి (6 గాని, చుట్టుపట్టునంగాని ఉండు 

టం గాఢముగా. 

,౧౦౨. గాడా 'క్యలంకారము 

జెప్పుట ఓ గాఢ య. షే 

6 క ! నాం ఆ 5 ఉదా: చక్కవాక కాంతా 1 © ర్ సమోపంచుచున్న ది. 

శకుంత లయు, దువ్యంకు(డును లతాకుంజమున6 గలసీయుంగ 

రము కకుంకలకు, గాతమికిC 'చెలియకుండ( చల్పి యామె దువ్యం 

తుని దాంచునట్లు చేయవలె నన్వి సఖి యి ట్లామెను "హెచ్చరిం చెను, 

ఇది యొకప్పుడు ధ్వనిరూపముగన్వు ఒకప్పుడు గుణీభూత 
వ్యంగ్యముగను నుండును ___ ( రుళకీకరు y. 

౧౦౩. వివృతో _క్షన్ధిలంకారము : a లక్ష; కవి యిది 

గూడి గ క్రి యని "తెల్పుపదముల నుపయోగించి గూఢో క కి చెప్పిన 
యెడల నిది 6 వివృతో అ, 

ఉదా చె సూడో క ఉఆదాహరణమునందు కవి 6 ఇట్లు 

రకం శకుంతేలనః హాచ్చరించెను ? అని చెన్పీయు న్న యెడల 

se క్రీ కుదాహరణ మగును. 
ఇది అలంకారము కానేకాదు. ( గుళకీశ్లడు ),. 



అలం కెరములు 

౧౦౮% లాగేక్రోే జ్ర కృ థలంకారము టా లక్ష: లోకవ్యవహార 
మందలి సామెతలను జక్క య6 జెప్పినచా! 6 ల్రాశే వ్ఞైశ్ క్తి స 

ఊదా ; కొన్నిదినములు కన్నులు మూసీకొని యుండుము, 
ఇది అలంకారము కాదు ___ (ర్ఫుళకీకరు ) 

౧౦౫. హోర కృష్టలం కారము : —_ లవ | aed క యరాం 

తరగర్భిత, ముని 6 ఛేక్లో క్రి క్తి యన (బడును, " 

ఊదా ; 'పాముకాళ్లు పామే యెజబులసను, 

ఇదియు నలంకారము కాదు ___ క 1. 

౧౦౬. యు కలం కారము $ __ అః రహస్యమును 

దాంయటకై మేదో యొకియు శక్లిచే నితరులను వంచించుట యు క్రీ *, 

ఉదా. పీ యునిపటము చితి, త్రి ంచుచుండ'గ 

నన్య ప్రీ కర్చుటచే నాస్రశిమయొక్క. హా స్తన పూవింటిని 
చిత్రించెను, 

వ ఒక్రీ తన 

తౌను త్రాయుచున్న ది మదనునిపట మని యన్య గ 

వలె నని 'శాక్పర్యము, 

“ఇది స్వతం _తాలంకారము కాదు, 6 వ్యాబో క్రి లో నిదియే 

_ క wiih ) 

“౧౦౭. అక్యు _క్త్య్రలంకారము : - లక్ష; ఆశ్చర్యకరమ 

లును, అసత్య ములను అయిన శర్యాదులను ; వర్లి ంచుట అత్యుక్రి క్రి? 

ఉదా: రాజూ | నీప్రకాప్నాచేక నండిపోయిన స్ప 

సౌగరములున్ను నీళ శురాజులప్ర్రీల కన్నీళ్ళ చేత నిండినవి లా (కవల, )* 

డ్ mee దసంబంధియైన అత్యు కి కిని క ఉదాత్త ) మందురు, 

hl నన అత్ఫు_కి కిని “అత్యు డీ క్రి యందురు, ఇది పీ నికి 

గలభేదము. ఈ ఆతికయో,_క్తి'యందు సదు కీ (నిజము ఉండును. 

“ అత్యు కి కి మందు అసదు క్రి శ్రి (అసత్యము) ఊ haus ak వీనికి ba 

మని' అప్పయదీకీ తులవారీనుతము. " 

ఇది “ఉదాత్త ) ములోనీదే యని నా (అతశయో ర 

లోనిదే యని మటేకొందయును 'శ ప్పెడరు ౬ ( ఊద్ద్యోతము ). 

౧౦౮. నిరు క్షృలంకారము : -- లయ 

ఛామములకు సకం కల్సీంచ్రితి మేని 6 నిటు శ్ క్ష . 

ఊదా: పూర్వము. కవులను లెక్క_చేయ ' నారంభించి, 
నిష్టిక (చిటికన చేలిమోయదడి ఒకడు అని "కాళిదాసుని పేరు 

ఇప్పి. 'బొటిమన వేలు pO కాని. యిష్పటివజుకును కాళి 

చాసునితో కతల కవి ఫుట్టనందున రెండవ చ్చే లయిన అనా 

పీక కు అ నాొమికో ( శేరు లేనిది). యన్ననామము. " సార్ధకమాయెను. 

ఇచ్చట * అనామిక యను ప్రే లిక హే క సమాన 
మైనవాండు ఫుట్టనందునం చేరు లేనిది ఆస్ట న న చెప్పంబడకినది, 

a 

_నిషేనమునే క్రొ, 

" యుదము, 
థి 

జాదముమా, త్రము చేత నగును, _ యుద్ధము చీకగ దని 

 ఆధిశేపి ంచుటక మరల జెప్ప(బడినది. 

ఒకప్పుడు ణీ భూతవ్యం గ్యమువలనను గతార్గ మగుటచే వీనిని 

| నందు టే ల. పపంచ 'మంతేయు క 

వ్యుర్చ_ఫ్రైవలన 

కా ఆ: 

ళ్ ఆడ త sik 3 ఇదె శేష. లోనిది వేటు కాదు __ (ఉద్ద్యోతేము >. 

కు తి 3 క «7 9, జడ ౧౦౯, న పేధాలంకారము ; _ లక్ష : ప్రుసిద్ల మె న 

క్ట త్త గాం వెప ప్పుట 6 శ్కతిశే షుఫము ల 

ఉదా; వల అ ఇది జూదము కాగు, ఘోర మొన 

సిద్ధమే, కాని నీకో 
జఖూాారనదిని 

యుదము జూదము కా దన్న సంగతి. సుప, 

ఇది యలంకారమే కాదు, ఈ విధి వలె ధ్వష్యంతర్లత ము 

re క ఊద్ద్యోతము ). 

౧౧౦. విధ్యలంకారము : ఆం లక్క | సిద్ద మనణానిే 
6 9 "| క్రొక్తేగా విధించుట * విధి”, 

ఉదావ ఓ హ సమా! బాహణకిశువును బతికించులుశె 
యీాభూద్ర, దృమునిమో6ంద6 గ త్తి చేయుము ; మోయ శేని చూలుతో శ్రా 

పడుచున్న సీతను ఇెడలంగొట్టినరామని అవయవమైన నీకప రయ 

aloe Sass (Ue శ్తరరామచరితము ).. 

రామునిచేయి రామునియవయవ మన్నమాట యిదివజ'కీ సైజు. 

ఇప్పుడు మరల నామాట లం “విధి? యయ్యెను. 

ఇది అలంకారము కాదు, ఇట్టిచోట నొకప్పుడు ధ్వనివల నను, 

'దన్వ్వతం 

(తాలం కారము లనుటకు వీలు లేదు, గోష్పాదమంతేటి యలం"కారము 

జు మాతర 
యాం 

మైనను మలం రా. -(ఉద్ద్యోకమ).. 

'హీశతువుంత ముతో 
( కార్యముతో ) పొటు హేతువును (కారణమును ) వర్శించుకు యు, 
"హేతుహేశ్రుమంతములకు నైక్యము. వర్శించుటయు “ హేతు ? వనం 

బడును, 

౧౧౧. హేెత్వలంకారము : __ లక. 

శ్వూతుముంత మనంగా హేతువువలన నగపని, ' 

త్ హా (౧). చంద్రుడు (ప్రీచూనమును. 'భేదించుటకై 

ఉదయించుచున్నాండు. | 

ఉదా ; (౨ )* క ప్రుభువుకటామమలు విద్యాం సుపికిన లక్షీ 

బిలా సములు. 

ఇది అతిశయో క్ష్యంకర్ణకను ; "జా | ఆదు: 

చ _ (ఆద్ద్యోతమ ). వో 

ప్రమాణాలంకారములు £ , ia లతల నె యాయింంకరలకు 

గాల్టుప్రరూణముల్పు వేదాంతుల కాటు మీమాంసకులక్రు  నెనిమిది, 

మిమారసకులయొక్క.. యెనిమిది ప్రమాణయులను దీసికొని అబు రకు 
as 



సోగ 'లో 

అర గాన నవచ్చునో వానిని అప్ర 

కార మనవలె నని కొందటు లాకుణికుల యభిప్రాయము. అవి లేవి 
యనిన ౧. సృత్యకుము, ౨. అనుమానము 3. ఉపమానము, 5, 

శబ్దము, ౫. ఐతిహ్యమ్యు ౬. అస్థాపత్తి ౭, అనుపలబ్ది ౮. సం 

భము, వీనిలో * అనుమానము ను అందటును (కావ్య పృ కాళ కారుడు 

కూడు ఒప్పుకొనిరి, పృత్యక్న మనునది “ భావిక ములోనిద్బె 
6 ఉపమానము” * ఉపను? యే, మిగిలీన పృమాణాలంకారము లఖం 

కారములే కా వనియు, ఆయా పృమాణములవలన నర్గమునకు( గల్టు 

చమత్కారము. లే దనియు, ఆరూపమున స్వతం తాలం కారమున 

కుపసా్కారకత్వము లే దనియు ఉద్ద్య్యోతకారునిమత ము, 

౧౧౨. ,ప గృత్యమాలం కారము : —_ లకు: ఇం దె (దెయజన్య 

నము 

స కాలా! జం ము 

ఉదా; దేనిని విని dant జాచి 

నీకు నర్సిం దుకొను న 

ఇట్లు పంచేం దె దె యములకు 6 బ్రత్యతమైన జ్ఞా జానము చక్రి లము 

A హట్ యోగ్యతను -హెచ్చించినది. ఇం దృియము కైదు మన సా ఒక టి 

కావున నిదె యాణువిధములు, . 

6 అనుమాన ) పిదివణుకే చెప్పబడినది. 

గాగ ౧౩.  ఉఊపమానాలంకారము : = లక్ష ః సాదృశ్యమువలన 

వస్తుజ్ఞానము కల్గుట * ఉపమా నాలంకారము *. 

బజండివచె ఉదా: ఈనక్షు శ్రృమండలమునందు నెయ్యది 

నుండునో యది రోహి తీనక శ్ర, మని యెటు(గుము, 

ఇది ఆప మాంతేర్లత మే RE (ఉద్జ్యోతము). 

౧౧౪. శబ్దాలంకారము : వ లకు | శ్రు త్యాదివాక్యోష 

న్యాసముచే సర్గము Myosin డేని యది.“ శట్టాలంకార స 

మగును, 

ఉదా: నిందించును దేశయుతో చెప్పినను నీవు శివుని విన 

యమై ఆతనిపుట్టుక కెలియ దని యొక్క_మంచిమాట చెప్పీ నావు, 

=p aaa జనల మని వేదములు ఫరోషించునో 

స్ట్! విధముగ నే స స్మృతి పురాణాగములౌకికచాక్య్ళరూ పయు లయిన 

శ్రబ్దప్క మాణముల కక దాహరణముల. వన వచ్చను. అచారాత్మ తుష్షులు 

కల కప పృమాణములోని వే, ఆత్మ తుష్టి యనుప్రచూణమున క్రింది 

స A | Br, 

నాకు దీని" ' మనస్సు పోయెను గాన నిది క్షు త" నం. 

బరి గ వంపందగిన దను ఓక సం దేహము లేదు. సజ్జనులకు సంశయము 

ప్రమాణము. అ (అభి, శా, ) కలీగిసప 3 డంత కరణ ప త్రవృడి తియే 

మాణము పేదిటియలం , 

(మ్రత్యకు ము. అట్టిజ్ఞునమును అలం కార ముగ నర్ణి ౦చినచో 

అలంకారములు 

శీ జనశ్రుతి (కింవదంతి ) 

yg మాణము గాలం జెస్పినయెడల 6 ఐతిహ్యయ ”, టన 

One పన వు: ౩. లక. 

' ఉదా; మంగళగిరిలో _ చేవుడు: పానక ను 

లోకవార్త గలదు, 

లాగు నని 

అలంకారము. కాదు  ( ఉద్ద్యాతము ). 

౧౧౬, కావ్యార్థాప శ్రి అలంకారము :. లకు; తర్క 

"మందలి య ర్థాప _త్రి న్యాయమున ళ్, మూపొాంపయు'జెనేని యది 
జ 
అతా తి), 

ఉదా: నికంబినీ ! నీకు నడు మున్నది యిని నిశ్చయించు 

టకు ర్ట లున్నది. _లేనియెన ల€ బమోధరముల యునికి యెట్లు 2 

ఇదివజకు ౫౦ - వ ఆలంకారముగ 03. - వ పుటలో 

“ అర్ధాప్తి త్తి) చెప్పయుడినది. అదియే యిది. కువల యానం దకారుండు 

జేర పెట్టి యిని” విడియలంకార 

నట్లు కతా నెను, కాని యిది వేటు న్ 

దానికి ఈ కావ తె 'యని 

౧౧౭ పతన న. — లక్కు; (సృమాణముగ 

నొప్పుకొనిన అనుపలల్ల్ (అత్తా కి ) అలంకారముగ( జెప్పంబడిన 

6 న. J 

ఊదా: రాజూ! నీకు అయశస్సు శేచేలేదు. ఎక్కడను 

విన లేదు, ఉండినచో వినణబడదా యని భావము. 

" అలంకారము కానేకాదు __( ఊద్ద్యోతము ). 

సంభవాలంకారము ;__ లకు : చమాణత్వమును 

జెందిన 6 సంభవము ”, , అలంకారత్వేమును చెంబెనేని యిది * సంభవా ) 

లంకార మగును, 

(౧౧౮. 

ఉదా; ee: జూచి పరిహసించువా కీప్రయత్నమ 

వారికి ఆకుం గాదని తెలిసి సిక్రొ నఐచ్చును.. నా వ్రాతల జూచి సంత్త 

పించు నాసమానధర, యీలోేకమం దున్నాయడు లేదొ పుట్టంగలండు. 

కాల మనంతము, భూమి విశాలము (భవభూతి ).. 

అకారాదిసూచి 

౧ ఉపోర్షాతనూచి. పుట 

అలంకారముల చరితము = sll ee 'ఈ 8 'ీ 

ఆలంశ్యారన్తులనునుడంది ,ధ్వనిం ప్ర జాయమువారి 

యభి ప్రా పాయము. టను కే 66 4 ౮౭3 

అలంకార మలపట్టిక (అలంకార సర్వస్వము ననుసరించి ) 'ఈ ౮-౭౯ 

అలంకారముల ean er గా 'ఈ ౭2/4 

అలంకారములసంఖ్య ,. పజల న? తు రో౭ర 

అలంకార సం ప్ర చాయమువారు Sus ఫశ 'ర ౭౨9 

అలంకారికుల వేజువేటుసం ప్రదాయములు er భీ ౭౨ 

థం? ౪౭23 సణములక్షు నం౦ కారములకోను గలభేదము 



గృంథసం గృహ హూము wa ప ౪ళో౮ాం 4 ఆలాసము అఆల 64౪ U౧0 

ధ్వని యెద్ది ? అలంకార మెద్ది ? = ళో | ణ్ స కా ల్ రో౯ 

కద్దా్థాలంకారమలయో గ్యత ee ee ఈ౭౬| ౫ ఊర్ణశ్వి లః i ౫౦ 2 
౨, అలంకారములసూది. (గ + ఏకావలి క | ౫౦౧ 

[స్ట + అతద్దుణము త. . య వతిహ్యూము స X౧౧ 

ష్ష్ § స్ట అతిశయోక్తి య లు. 'రణాల ష్ ర కనుము (యథా సంఖ చు ) స్ట స ౨౧౦౨ 

అతు కి న య 0౧౩ కారకదీపకము టే 09 'ఈ౯ా/ 

( ] 4 అధికము ని నం. సం ఖీ ర * కారణమాల 20 463 పోం౧ 

( 0 థీ అనన్వయము 460 వ రానా | గ థీ కావ్యలీంగము క. 463 ఎం౦0౨ 

అనుగుణయు 4. మ సత కావ్యార్థాప త్రి బు ట్ట ౧౪ 

+ అనుజ ౨౨౨. ma గూణో క్రి ie క్ ౧౨ 

అనుపలబ్లీ a he ౮|| 0§ చిత్రము ఆశకి క CR 

గి అను ప్రాసము | | న్ (ర ఛేకాను ప్రాసము ప 02 'రోర ౨ 

§ 4 అనుమానము . జ Sos ఛేకో క్రి ee Pe A౧౩3 

1 స్ట్ + అన్యోన్యము మ | [క్రి * తద్దుణము వ. కధ ౫౦౫% 

3 0 4 అపహ్ను తి | - Ves + తిరస్కారము ల ల్, ఎ(౧౦ 

* 7 § ౪ అ ప్రస్తుత పృళంస & స x శీ తుల్యయో గత సేవ ee ల 

గీ 4 అరాపత్తి oe . ed (రీ 4 దీపకము ఫస క ౮౯ 

sib చేయ ర wl th సరసాల మ 
అరెలంకారములం ,, స్రేస్త vay ష్ట్ర; గ గ నిదర న మ స క | క 

ఆర్పేము . ల క్ నిరు కీ ne 24+ X౧౩ 

4 అవబజ 1. mn wu 4 గీ 4 పరికరము Fr... ప రో౯ా౭ 

ర్ ¢ Sr i క్! . పరికరాంకరము. =. వే ౧౦ 

ey er ర్ట టన ర 4 పరిణామము 2... క రో౯ాగా 

Mining - wa *గ్టీ + పరీవృత్తి . (న jas 203. 

న ఇ | § 4 పరిసంఖ్య Sen కష. ౩ Uo3 

న గ ్ ట 4+ ఆక్లేపము En . రో౯౯ా ' గి 4 పర్యాయము న. ం తాళ 

|) + యా త్తరము ప MT UoX x) 4 పర్యాయో కము 03 waa 'రణాణా 

x 4 § 4 ఉర్ శే డేకు ౨. ౪౯ పిషాతము ౫౧౨ 
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 తీముమో(ద త భై - ఈ - సులేమాన్ అనుమసీ వొకటి కలదు. " 
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సంస్టానములవారియొద్దనుం డి ౨౭ _గ్యామములు బలవంతముగం టిసికొని 

'మలహర్కావు కలయా మాము 

నొకగశె కట్టింపంగ, తమయొద్దనుండి శ్రామములు ప్రి ఏలానిద చ తోవ 

ముచే రాజపుత్ర, త,రాజులు పలుమాటు డోనిని పాడుచేసిరి, 

అల౦పురము - — 9, (హైద్రాబాద్) నె జూమ్ 

హా హా ద్రాబాద్ రాజ్యమునందలి ఆగ్నేయపువైపు పు) తాలూకా. జాగీరులతో 

కలసి నై శాల్యము ౧౮౪. చదర పుమెళ్లు, జనసంఖ్య 3 03౨౨౫. "గామ 
NI 

ములు ౪5. కృష్ణానది ఈ తాలూ కాకును, మహ బూబ్ నగర్. జిల్లాకోను 

సరిహద్దున నుండును, తుంగభ చద్రానది దీనికిని కర్య్యూలునకును_ పాహ్డుగ 

హా? ఈ శెండునదులును తకు తూర్పుదిక్కున టై 

యును. వసూలు- రు. ౧౨,౦౮6,౦౦౦ లు, 

అలం౦పురము--- 9, (కాకయవాగు బెంబయిరా జభానీ 

యందలి. కోకతావాడ్ '((కాఖీవార్ )లోని యొక చిన్న సంస్థా న అడక 

అ గా 
వ _ క క్ అకు. పష 

జెంతాలూకాలోని గ్రామము... దీని జనసంఖ్య ౨౧౯౪౮ (౧౯౩౮). 

౨” అల౦పురము == హ్నిమగోదావరిజిల్లా తొడు 

అల౦వూరు -- అనంతపురండిల్లా కదిరి తాలా కాలేని 

| ర్లామము, జనసంఖ్య ౯౬ (౧౫-౩౧). 

అలంబస = _ఇమ్వాకువంళస్థులడై న  తృలాకిందుని 

. అలంబుధమే త్ర వము -ా భాతవర్షీ య మే్యత్రుము- 

"అ ల ౦ బం స సప్రాథక. పుట్టిన యప్పర-సలలో 

ఇం) నె 



సో గలరా 
అలం బుషు 

_ అలంబుహుండు -- ౧ బకోసురునితముండు, భారత 

రు మునంరు: దురో శ్వీధనప కుమున( బోరాడ్కి ఫఘటోత్క_చుని చేం 

జబ్బను. 

౨. జటాసుళుని లా 

భారతే యయుద్ధమునం దితి డు దుర్యోఫనపక్షమున బోరాడి రా ర్త 
యాద్ధమునందు ఘటోత్క_చునిచేం జచ్చెను, 

ఏ, దుర్యోధనప తీయు డగు 

రాజు, న సాత్యకి చే జచ్చెను, E 

అల్ అరబీ as క్రీ, స్, ౧౧౬౪-౧౨౪౦) — అరబ్బీ 

తత క్ర్వవేత్త. స్పెయినునందలి ముర్భియాచేశస్థుండు. ఈజబిస్ట్ర్కు అశే 
పియా, సిరియా, ఆసియా మైనరులందు పర్యటన ము కాట తుదకు 

చనిపోవువజికును డామస్క సునందు స్థిర ముగ నివాసము చేసెను 
ఇతడు ౨౮౯ త అగ గ ంసములను రచియిం చె నని చెప్పుదురు, 

వానిలో. 'సగమునకు మెం గా నిప్పటికి నున న్ని, ఇతండు ఇస్తాము 

మతమునందలి గొప్పదృష్ట( 109560 ) లలే నొకడు, 
సిద్ధాంతము లే Sl es మూ+లకార ణములు.. 

అలకనంద --- ఇది భాగీరధిలో 6 గలీయునది, ఈరెం 

డును గలీసినత రువాతనుండి యే యీనదికి గంగానది యన్న నామము 

కలిగినది. కు చేరునియొక్క_. అలకానగరికి చెలుపల నీనది (ప్రవ 
ir హించును. | . 

అ ల కాపు రి న. కు ెరునిరాజధాని, మేరుశిఖర ముమో(ద 

నుండును, నూటుకోజనములపౌడువును, డెబ్బదియో జనముల జస 

లా ప 

అలకూరుస 
E యందలి. జమికొ-దారీ గ్రామము, ఇక క్క_డజనసంఖ్య ౧౧౭ (౧౯ 5౧), 

అలగనూ రు 

'తాలూ కాయందలి గ్రామము. దీనిజనసంఖ్య ౬౨౭ (౧౯౩౧), 

చ అ చిత్తూరుజిల్లా చిత్తూరుతాలూ కా 

= కర్నూలుజిల్లా నందిల టన్మాారు 

అలగాని పాడు --- నెల్లూరుజిల్లా కోవూరుతాలూకా 

లోని గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౭2 (౧౯౩౧) 

(౮ అచ లి ద వ. చూడుండుం, బొబ్బర్లు, 

అలజ౦గీ .-- ౧ విశాఖపట్టణముజిల్లా బొబ్బిలితాలూ కా 

యందలి జమిౌకా దారీ గ్రామము, ఇందలి జనసంఖ్య 3,౧౮౦. 

౨. విశాఖపట్టణముబిల్లా శీప్రురుపల్లీ తాలూ 
కాయందలి ఈనాం గ్రామము, ఇందలిజన'స సంఖ్య 5౧౭ ( ౧౯౩౧). 

జ అలతి -- గంజాందేల్లా బర్జాకిమణతాలాాల'ని ఈనాం 

॥ లః మము. oe ర ౨౮ (౧౯౩౧). 

ఇతని | 

నొకటి, శ శు ౧౮౧గా-వ స 

ఏ (డు అలబమా 

అల బే నా — బ"థ్ రాష్ట్ర్రమునరగల బులాజకా పూర్ 

బిలాయం దొకపరగణా. మొదట నీపరగణా భారులయధికారములో. 

నుండె ననియు 'నావంశములోని అలదే యనురాజు గోముతీనదియెడమ 
గట్టున దుర్గము గట్టించె ననియు, నాకారణముననే దీనికి అలదేమా 

చేరు వచ్చిన దనియు చెప్పుకొందురు, ఇం చెన్నియో శిథిలము 
లయియాన్న నగరములు ప్రాచీనదుర్లయులు భారులనాంటివి కలవు, 

చేరా, పేువాపున్ , పారస్పత్తీ యను రాజపుత్ర 

రాజ్యము లీందుం గలవు ఈపరగణావై శాల్యము 3౮౯ చదర పుమెళ్లు. 

oP అలప్పులై __ తిరువాన్యూ_రుసంస్థానమందలి ముఖ్య మైన 
శేవుపట్టణము. దీనినే అలప్పే అందురు, డచ్చివారు (వళందులు ) తన. 
రజ్యమందలి వర్తకమును స్వాధినపలుచుకొనుట చూచి దానిని ఆ(పు 

నానామనమ్య్మ 

టక ౧౮వ క తాబ్చిలో రామవర్శ యనురాజు ఈళలేవును నిరి, ంచెను, 

ఇచ్చట. దిరుగుచుం-డెడి నెలుతురుగల ద్ప పగ్భృహము( Light House) 

కలదు, ఈశేవున ననగుమతిదిగుమతులు విశేపయుగ నుండును, తిరు 

వెనూ్మూూరుదొరతనమువారికి నీశేవువలన సంవళ్చేర మునకు దెగమతి 

మోద రు. ౧౦౩౦౦౦ లును ఎగుముతిమోంద రు. ౧౭౦౦౦౦ లును 

అల స్హగీ న్ --- బుఖారాలోని సరదారు(డు. అచ్చట 

సామాకవంళశోజులు రాజ్యము చే ముచుండ'గ నీత్ర డు భఖురాసాకాకు 

గవర్న రుగ నుం డెను, శ్రీః వ్ర, ౯౬౨ లో బుఖారారాజులతో. 

బో రాడి గజినీపట్ట ణము నకం బోయి చిన్న స్వతీం త్రరాజ్యమును 

స్టాపీంచెను. ౯౭౬ లో మరణించెను, ఈతనితరువాత నీతని కుమారు 

న అబూ - ఇస్ హక్ అనుకుజ్బ వాండు రాజ్య మునకు వచ్చెను, 

గాని ఆత (శు బలహీను6 వగసటచే అల ప్పగీకావద్ద సరదా శన సబక్త 

గీ౯ా రా జయ్యెను. 

అల స్పే -- చూడుడు: అలఫులై, 

అలభబనూరు -- బల్జె" రిజిల్లా సీరిగ్లు ప 

గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౦౩ (౧౯౨౩౧ ). 

అలబవూ --- ౧. ఇది అమెరికాసంయు క్త రాబ్యములలాో 

సంవత్సర మున నిది అరా జ్య ముల 

యూానియనునందు చేర్చుకొనయుడినదె, డ్ త్తరమున బనెస్సీ 
తూర్పున జరి రి యారాజ్యములును, టా! వోరి డారాజ్య మును, 
మెక్సికో సింధుశాఖయు, పడమట మిసిసిప్పి రాజ్యమును దీని సరిహద్దులు, 

దీనిపై  శాల్యము ౧౯౯౮ చదరపు మైళ్ళు, జనసంఖ్య ౨౩ Fae 
మెక్సికోసి సింధుశా ఖా తీరమున, స్టోరి డారాజ్యసీనును అంటియుండు 
ఈరాజ్యపుదకిణ భాగ మంతేయు పల్లము, సమతలమునై దేవదారు 

| వృతములతో నిండి తత్కా_రణమున డేవారువృణాటపీ ప, ప చేళ మని 
ప్రసిద్ధి కెక్కి_యున్న ది, మధ్య భాగము క్రొండలనుయము, కాని 

| చదునైన రీ. En. అందందు కలవు, ఉత్తర. 



ఆలచాకా-అలరిక్ 

భాగము నిమ్మోన్నత మై, పర్వత మయమై యుండును, అలబమా, 

టాంవిగ్ వీ, మోబైల్ హాస్కా టల్లపూసా, సెనెస్సీనదు లీందు 

ద్కృధాన' మైనవి. వీనిలో. గొన్ని వందలకొలందె మైళ్లదూర ముపర్యం 

కము నౌక్యాపృయాణముల( గావింప ననుహాలము లెయుండుమ. 

ఈరాజ్యమందలి నేలలో నచనేకఖేదములు గలవు. కొన్నిచోట్ల, 

ముఖ్యముగా దక్షీఇమున ఇసుక తో (గూడినబంజరుభూములు. కాని 

అచేక భాగములలో సారవంతమైన చేలలు గలవు, నదుల లోయ 

లందును మధ్య ఫభాగమందును న కార్చాసమండలము” ( Cotten belt ) 

అని Ere కెక్కిన ప త్తి అపరిమికముగం బండు సస్యవంతములైన 

"నేలలు కలవు, జ సాధారణముగా కాలమితి వేడిమి కలిగి 

యుండును. నదులకు చుట్టుప [ప,క్క_లనుండు భూములు అ నారోగ్య 

కరములు, చలికాలమునం స్త సమశీతో “స్త మువలనను, ఎండకాల 

మున సీంధుకాఖనుండి ఫీచువాయువులచే వే6డిమి తగస్టటవలనను, 

దేశములోని యున్నత ప్రదేశము లన్నియు ఆరోగ్యకరము లై 

రమ్యుములై యుండును. ఇచట - ముఖ్యముగ మధ్యనషీణఫెగము 

లందు పృధాగోత్ప త్తి హ్ తి; బియ్యము, పందదారయు(6గసూడ 

ఉత్పతి త్రి యగును. ఊఉ త్తరభాగమున ధాన ఖా అల. 

లన్నిటికం మె నెక్కు_వగ పండును, ఇందు పహంవి స్తీక్ష ములగ ముతెక 

. ఇనుపగనులును బొగ్గుగనులును గలవు. 

మజీయు నచనేకఖనిజములును లఫించును. గనులను తృవ్వితీయుటయుు, 

లోహమును కుదపటుచుటయు ని చటి,ప పృథానపరిక్క్ శ మలు, వస్తు ముల 

నిరాణమును అపరిమిత ముగ పమ సను వీజేశవ్యాపార మునకు 

వాల రాయి నల్ల రాయి 

శంద్ర, దము 'మోబైలుపట్టణము,. ఇది ముఖ్యమైన శేవుపట్టణము. wa 

నుండ సత్తి "విస్తారముగ నెగువుతి యగుచుండును. అమెరిక 

కాంగెసున కీ జేశముననుండి ఎనమండ్రు (ప్రతినిధులు ను 

దీనిరాజధాని మాంటు గొమరీనగరము, ధక ఎపీస్కోపల్ సంఘ 

మునకు చెందిన రాజ్యపువిశ్వ విద్యాలయము టస్క_లూసా నగర మున 

నున్నది. రాజ్యమునకు చెందిన నార్మల్ కా లే శీలును, అ నేకవృత్తి 

కళొాళాలలును, పెద్దపట్టణఇములందు ( గలవు. బర్మింగుహామునగర ము 

లోహప్రపనులకు (ప ప్రఖ్యాతి గాంచినది, 

౨ అలబమారెా జ్యములోని ముఖ్యనదు 

లలో నొక్కటి. పొడువు రఎ౨0 మెళ్లు. సంవత్సరమంతయు పడవలు 

నడచుట కనుకూలమైనది. పృ త్తి మున్నగు సరకు లీనదీమార్టముగ 

నిర్దీ తస్థలముల జేరుచున్నవి. 

- అలచాకా ఆ తూర్పుగో దావరిజిల్లా నూగూరుతాలూ 

కాలోని జమోకొదారీ,గ్రామము, ఇండలిజన సంఖ్య 1౬౧ ( ౧౯౩౧). 

గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౨౬౨ ( ౧౯౩౧. 

లాలి ౧౯ా 

అలము౦డ --- ౧. విశాఖపట్టణముజిల్లా పార్వతి స్రుర ము 

తాలూకాలోని జమిక దారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౮౮౪ (౧౯౩ ౧) 

౨, విశాఖపటణముజిలా శృంగ వరపు 
లు ౧౧ 

కోట తాలూకాలోని ఈనాం గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ల ౦౧౪ 

(౧౯౩౧). 

3, విశాఖప ప్రణ ముజిల్లా వీరవట్సి "తేలూ 

కాలోని జమొకొదారీ గ్రా మము, సీనిజనసంఖ్య ౨౭౨౨ (౧౯ 3 ౧) 

'రో, విశాఖపట్టణ ముజిల్లా పొరలి జ్రురము 

తాలూకాలోని యే కెన్నీ గ్రా -గా మము. ఇక్కడిజనపంఖ్య ౮౮౬ 

per = 

అలమన్,లూకన్ (౧౭౩౫ - _ ౧౮01) _- మెక్సికో 

దేశజుండు, రా జకార్యకుశలుండు చరితృకారుండు, ఈతని ఈయ 

బడిన మెక్సికో దేశపుచరికృ ప్రహాణరున ఇంజ, ఇతే శు 

మెక్సికోతర ఫ్రున స్పేనిషుసభలోే పృతినిథిగ నుండెను. మెక్సికోలో 

పర దేశసంబంధిమం త్రిపదవిని వహించెను. 

అలమేలుమంగ'తొయమ్హల గృహోర ఈర: __ 

ఛా మము. చిత్తూరుజిల్లా వుక్తూరుతాలూక*లోని "మూకోడాకీ ; 

ఇచటిజనస సంఖ్య ౧౧౯ ( ౧౯౩౧). 

eT Ne WE స్ 

చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూరుతాలూకాలోని - జమిక దారీ గ్యామమ. జన 

సం ఖ్య eX (౧౯౩౫౩౧. 

అలమేలు నుంగావురము. లేక ఇదఐ౦గా 

పురము __ చిత్తూరుజిల్లా తికు త్తనితాలూ కాయందలీ జుషోాండారీ 

గ్రామము, ఇందలి జన సంఖ్య ౫౦౫ (౧౯౩౧): 

అల మేలుమంగావురము లేక వేంప 2ఘంట 

(స, చెం. ౧కి) _- చిత్తూరుజిలా పుత్తూరుతాలూకా యందలి 

జమికాదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧,౨౧౫ ( గ౯్రి౧ 5 

అలయ ( డు న్య ais: 

అలరిక్ ihe శ 3౭0-6౧౦) — మిసిగాడ్ 

అనువారిరాజు, వీనిచాల్యమున £ విసిగాథులు రోమువారికి లోబడి. 

యుండిరి, 3౯౫ లో తు వోమకప్ర చ్రభుక్వమటై! పెనిం దెరుగలుడి 

దె ౯2౭ లో ఇతడ ఎపిరస్ కు కక "అళభీట"ి లా 

ప గవర్న ' శాయెను, క్రీ" ళ్ రోంం లో ఇటలివపై డాడి 



oo 

పోయెను, కాని పరాభూతు( డయ్యెను.. రోమకచ కవ రీ యన 

హెనోరియస్తో ఈతకు సంధి చేసికొనెను, కాని చకృవర్హీ సంధి 
లోనివరతులను పొటింపనందున నీఠ(డు యా ఈ. ముట్ట 

వ 

డించి రో౧౦ లో దానిని దోచుకో నెను. 

అల రిక్ (కో౮రో-10౭ ) ౨. విసిగాభుల' యొనిమిదవ 

రాజు. “స్పెయినుదేశే. మంకయ్సు, చ్రాన్సు దేశములోని మధ్య భాగ 

మును దక్నీణభాగము చాలనబకును ఈక నిరా జ్యయులే చేరి 

యుండెను. ఇతండు తేలివిగలవా (డ్కు 'సహనకీలు(డు. ఖంకులరా 

కైన క్ నగ అనువా(6 గీత నిం జంపి ఈతనిరాజ్యముం ఫా. సికొ నెను, 

Bo జౌడవ - జఊెడవ రాగము. . 32-వ మేళకర్ధ 

కం లా నక. MY ar ia 

 అలహ్యూ(డో — ౧. (చం, వం, )ఆయుఃకులోత్చక్న 
కాశ్యవంక్రీయ డివోదాసుని పృతర్షను( డను. నామాంతరముగల 

" పోతు (శు, కునలయాక్వుని'పెద్దపమారు(డు. 
== ద 

౨. ఒకరాజు, సంశము తెలియదు, 
కనరునస్సును వ వళేపేటుచుకొనునిమి _త్త్ము దానిపై 

నది సృత్యకుమె 6 ఈ బాణములు వేసిన చేను బావను, ఇందువలన 
నీకు నధ్హ మే కాని వ్ వము లేదు; కావున చేను వావవలయు 

3 8 ఒకరాజర్షి , ఇత6. .డంధ 

త్రావ్యాణునన తనే, త్ర తము నిచ్చి గ్ర గు డితేనమును పోంగాట్టిన రెమొక్ష' 
మవోనుఖావుడు cs రా, అయోధ్యా, స, ౧౨ ). 

+ 6 జు + 4 r 

అల మ _ జ్లాడవ _ - కెడవరాగము,. ఈవి వ మేళకర్త 

యగు ల శానజన్యమ ఆరోహణ - సగ మ థ ని స 
అవరోవాణము - సని ధ మగస "యని సంచారము కలది, 

అల వ ల పా డు — 0 కడపజిల్లా స్ట వ్రలివెందంశాలూ క 
లోని గ్రామము. జనసంఖ్య ౧,౫౭౯ (0౯౩౦). 

చ 

౨, నెల్లూరుజిల్లా. ' దర్శిశాలూకాక 
చెందిన జమౌకొదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య :౬ ౬౮ Ges 

EE గుంటూరుజిల్లా | ఒంగో 'లుతా 

లూకాలోని త్రాకము, 'జనరంఖ్య ౧౩౮౮ (౧౯౩౧) 

అ ల నాల _ . కరూలుజిల్లా ప 

ధలి చ్రైకకు పు. స ae (౧౯౩౧). 

6 

పె బాణములు వేయ 

ప్తికొండతాలూకాయం జేశజుంై న సము ద (ద, నావికండు. 

_అలన్ి గీ టా గ౦జాం జిల్లా పర్షాకిమి 2 2 క కరా 

ఏ౭ెక్ఫ గ్రా గా,మము. Wat Ye. (౧౯౩౧). 

అలవో బాద్ క్ వడు జీన నిజమైన ' యుచ్చారణ'. 
ఇలవాబాద్, ఇంగ్లీ షునారు దీనిని అలహాబాద్ అని. వ్రాయుద్గురు, 
కుర మ్ము.ల దీనిని ఇలహాబాద్ అందురు. 

“పృయాగి యందురు. దీనిసవి _స్పర వర్ల నమునకై . 

యాగ” శబ్దములు చూడు(గు, 

నునవోరు దీనిని 
6 ఇలవాో బాద్ న 

wy a 
౨, (భావల్ పార్ పంజాబులో 

భివళ్ పూర్ సంస్థానమునందు ఈపరుగల తాలూకాకు ముఖ్యపట్ట 
ణము, జనసంఖ్య ౨౮౬౮. ఫావల్ ఫ్లూర్ నవా_బెన సాదిక్ నుహమద్ 
ఖాన్ అనువానిచే నీయది ౧౭౩౨౦ లో నిర్మింప౦బడెను.. ఇచ్చట 
మ్యున్నిపాలీట్ కలదు, 

అ లావాలా ' వీహవోరురా వ ములోని సద ౦గారాజ పుర్ ఫ్ర సర్భంగారాఖ్య 
మునం దొక పరగణా, జకకాలమున నిం దఢవి యేనుంసలు విసాగ 
ముగ నుం డెడివి, వానివూలమున పరగణా యభిళ్భద్ధిని 'గాంచుట 
కవకాళము లేకుండెడిని, ఇప్పు డీమండోలము మిగుల సారవంతే 

a త్త మయినగిగ నున్నది, ఇం గుండి వీహారురా ఫ్ర మున నన్ని వగాలలకను 
ధాన్య మెసమతి యగుచుండును, 

౧అలావురము = యుు"ె dd యొ 

లాయ 
1 Bo 2 

+ (య ల యను బ్ర వానిష్టయొక్క bia రైయుందకోవ, | వానిచే గ ట్రింపంబ పయ. నందురు, ఇచ్చట జొరంగకేణ్ ఒకమనీదు 
గట్టించెను, ఇచ్చట నారమునకు కంపనాలు" సంత జరగును. 

అలా యు భు ( డు ఆ బక రాక్ష నుండు. ఇతనిరథమునకు 

న లుండెను. భొరతయ్యుద్గమునందు . నితడు bus 
నిచే గా.తి త్రి యుద్ధయునం న! ఫి ఇ. 

Mins స్పెయిన్ దేశజుందు. నవలక*రుండు. . 'శోజకార్యనివుణుడు. 
(ప్ర జా ప్ప తినిధి సభలో శేడిస్[ు ప Sa నుం డేను, 
మొదలైన పెక్కు ఉద్యోగములన జేసె 

రాయబారి 

£ -అలార్చ.న్, జాయ కొ రూయిజ్ జ్డే[ భాం 
౧౬౨౯) ___ స్పేనిషభావలోే ఖ్యాతి జెందెననాటకములను ఛొసీన 
కవి, ఇతనినాటకములో లా ఇర్డాడ్ సో స్పెచోసా. (La verdad 
Sospechosa ) అనునది మిక్కిలి పృ సిద్దము, 

అలా రన్, హెరొనాండో డె “పాం స్పెయిక్ 

“ఇతే (డు క్యాలీఫోర్ని యాచ చుట్టును శిరగివచ్చి అది ta కాదని aE సెను.(౧౫కోం). 



అలావర్ పురము _ అలా సాగా 

జా 
అలావర్ వ్రు రను __ పంజాబునందలీజాలందర్ జిల్లా 

లోని యొక గ్రామము. జనసంఖ్య ర్కోరీ౨౩. ఇచ్చట నూనీ, గ బ్రూకా 
అను బట్టలవర్హక మెక్కు_వ, ఇది ౧౮౬౭ లో మ్య్యూనిసిపాల్టీ చేయ 

బడెను, 

అలాసా్యా _._. ఉత్తర - అమెరీకాయం దత్యంత 
సశ్చిమోత్తరకోణమున నున్న ద్వీపకల్పమున్కు డాని నంటుకొని | 

తూర్పు పడమటిదెశలందు( జాలదూరనువజకోను వ్యాపించియున్న 

ద్వీపమాలికలును గలసి ఈపేరునం బర(గుచున్న వి, అలాస్కా-, 

అల్ఫూ షీ యకా అలాసాాా పాక్వోండిల్ అనునవి ఇందలీముఖ్య 

భాగములు. ౧రం-వ పశ్చిమాకైం శమున కు 6 బడమర బేరింగు జలసంధి 

వణణకును వ్య్యాపీం దింయయున్న న బేరింగ్ జలసంధిలోని 

డియోమోడ్ ద్విస పుచార్వభాగమున్కు 'బేరింగుసము ద్రములోని ద్వీప 

ములును ఆలుూధ్ధ సి యక్షా ద్వీపములును, ముజాక్ అగృమునకు( 

సూర్చుగనున్న పోర్టులాండ్ కాలువపర్యంతము గల వెడల్పున ఉత్తర 

ముగా 'చిల్ కాూ:ల్ కనుమువటికొను వ్యాపించియున్న దీపసమాహా 

మును ఈశ యలాస్మా_యంగు( జేరును. ౧౮౬౭ వజికు నిది రషియా 

జేశముయమొక్ళు_ ఆధినమున నుండెను. ఆకాలమున నిది రహీయకా - 

అమెరికా యనియు బిలువయబనుచుం జెడిదె. ద్వీపకల్ప మను అర్థము 

గల అలాస్కా నామకరణము తరువాతే6 గలిగెను, 

ఉత్రరమున ఆర్కిటిక్ మహాసాగరము పడమట ఆర్కిటిక్ 
జాని 

మహాసాగరము 'బెరింగజలసంధియు, డదక్నీణమున అలాస్కాాసింధు. 

శాఖయా, పసినీక్ ముహాసాగరమున్తు తూర్పున బిటిప్ కొలంబియా 

" భు yy క స నా ఠి యు కాకొసాంత మును సరి హాద్డులుగ నున్నవి, దీని వైళాల్యము 

౯0౮౮ల ల చదిగ ఫుమైళ్లు. జనసంఖ్య ౬ర వేలకు పెగ నుండును, 

ప నుత పురా జగాని జూనినగరము, 
Js 

ఈదేళయుయొక్క. దకీణ, దక్నీణపూర్యబేశ మంతయు 

నక, మి సమతేల మనుకూట లేక నిట్టనిలును* నుండు పార్మ (ము 

లతో గహాడియున్నది. చుధాన-అలాసా్క్కా యందలి వాలు తూర్పున 

నుండీ పశ్చిముమునకళు. భుడమటకు( బోయినకొల6దియు నీయెత్తు తేస్త్రచు. 

బోవ్సను. ఈ త్తరదిశయందలీ తీరము అంతే నిలువైన bs 

కాదు, పక్షీ ణప్రుంర్వమందలి పొకాహాండిల్నందు. అలెగ్జాండర్. ద్వీప 

'సవూాసహా మున్నది. డీనిలో "పెద్దవి చిన్నవి కలసి మొ త్రము ౧౩౧౦౦ ల 

ద్వీపములనణికును గలను. ఆలాస్క్మా్మ_ సింభుశాఖయందు కొడియక్ 

ద్వీప పసమూసాము గలదు. దీనికి. బశ్చిమోత్తరముగ అల్య్యూషియక్ 

ద్వీపనూలిక యూ, చానికిం బడమట బేరింగ్ సాగరమున పబిలాఫ్, 

హోల్ మా పోగా, సింట్లాశరెన్సు నునిపక్ , డియో మేడ్ ద్వీపము 

లును గలవు. ఈ'ససమ_స్తద్వీపములయొక్క_ నానావృకసమాకీర్షము లై న 

శిఖరములన్సు నిలువున జెక్కినగోడలవలె నుండు వీని పార్శ్వమును 

బరిశీలించి చూచినయెడల పు పూర్వ మిది యంతయు సెక అనాన్ను 

ws ప జేళయుగ నటే 2 గుస్వతేము సమ్ముదృమునందు Ser 

౭ గ 

సోలిం. 

మునుంగక నిలిచినఫాగము లన్నియు నిట్లు భనం శేర్చడె నని 

విస్పష్ట్య మగును. 

సెంట్ ఇలియాస్ అనుపర్వత శే, ణి ఈచేళపు ప్రూర్వ్యభాగమం 

దున్నది. ఇందు చుగామ్కీ కెనాయ్మ్ స్కాాలాయ్, నుత్ బో టికొఅను 

వేయు వేజుపర్వతేము లున్నవి, మచేయు నీప పర్వత ములలో క్రి కలక, 

మయిర్ ఇదర్ , చాంకోవర్ అను ప్రఖ్యాత శఖరమలును గలవు, 

నుజీయు నిచటి రొంగల్ శిఖరము అగ్నిపర్వతము, సము దృతీర మునకు 

కొంచెము దగ్దణ౫ నెంట్ ఇలియాస్ శిఖరము కలదు. ప్రధాన - అలా 

సా_ యందు sl అల్యూషి యక పర్వత కేేణులు వ్యాపించి. 

యున్నవి. వీనియం దొక డజనుకంకు చెక్కు_న అగ్నిపర్వతములు 

గలవు. అది యటు లుండ నిరంతరము హిమాచాదెతములగు శిఖరము 

లును ఈయలాస్క_కొ (శేణియందుం గలవు. అందు ఫోళేకర్, మెక్ 
కిక లేళ్ళంగములు ముఖ్యమైనవి. ఈ రెండవశిఖరముయొక్క_ యెత్తు 

౨౦,౩౨ ౦౦ల అడుగులు, ఉత్తర _ అమరికాయందలీ శిఖరము లన్నిం 

టిలో నిది యొత్తయినది. అల్య్యూసషీయక్ ద్విపసమాూహము కేవలము 

అగ్ని పర్వత పడార్భముతో 'డ "సేర్చడియున్నది. 

ఆలెన్టాం, డ్రి యక్ ద్వీపసమాహమందు స్థ్రికైక్కా టక్కు 

అౌలెస్ ,_ అను మూడు నదులు కలవు, పోర్ట్ లాండ్, లీక అను 

ీరులుగల కాలువలు నిజమునకు సింభుళాఖలు. మజియు నిచట 

హీమానీనదములు (౮146148) "పెక్కు, లున్నవి. వానిలో మల 

స్పినాా మూర్ సీవార్ష్ హిమనదములు ముఖ్య మైనవి. కాపర్ సుషీ, 

ట్య్నానామక నదులు అలాస్కా నుఠ్ లోటిక్ పర్వరములలో బుట్టి, 

దథీణసముద్యమున6 బడుచున్న వి, ఈశెండునదులును ప్రవహించు 

లోయలు ఆతిమాల్యమగు కలపకు ఈ నికి పట్టులు. 

చృధాన-అలాస్కా మధ్యభాగ మంతయు నొక పీఠభూమి, 

5,0౦౦ మొదలుకొని ౫౦౦౦ ల అడుగుల యెత్తువబికును గలదు, 

యూకాకా ఇందలి ముఖ్యనది, దీనిపొడువు శెండు వేలమెళ్లు. టనానా, 

కాయుకుక్ అనునవి దీని యుపనదులు, సర్కిల్ సిట్ మొదలుకొని 

రాంపార్ వజకును గల దీనితీరములు రొండు.స కుల బొల దూరము 

నఆకును నీటిమయయమె పోవును. యూకాకొనది కుత్తరమున తూర్పు 
పడమరలుగా ఎండికాట్ పర్వతములు వ్యాసించియాన్న మి. వీనికిని 

కనడాదేశమండలి రాకీప పరతేములకును సంబంధము కొలదు. ఇవి పడ 

మటిభా౫గమున డిలాంగ్ , బర్ట్ ప పర్వతము లనుపేర శకండుళాఖలుగC 

జీలీపోవును. ఎండికాట్ ప పర్వతమాలికును, అర్కి_టిక్ నుహాసాగరమున 

కును మధ్య ౮౦ మెళ్గవెడల్పుగల అనుక్టుక్ పీఠభూమి ఈకొండవరు 

సలకు 'సమానాంతర ముగ వచన షః 

అలాస్కా యొకు. ప్రాకృతిక స్థితి ననుసరించి యిందలీ తో 

వ్హస్టితులును భిన్న భిన్న ముగెగి యుండును. దవ్నీణభాగమున కుక్ సింధు 

శాఖపర్యంతము సమశీతోన్నము. ఇచటి మధ్యమ తొపపరినాణము ౫లో 

మొదలు ౬౦ డి గృీలు, సముద్ర తీరమందలి మీామానీనదములమో (దను 
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వీచుసట్టి బాస్బుసంపూర్షమగు వాయువు ప ప్రుచండవర్ష ముగ6 బరిణ 

మించి ప స మంతయు. న పొగముచుతో నిండి 
కమ 

యున్నట్లు గన్పడంజేయుచుండును, సిట్ కానుండి కొ డేయిక్, అల్యూ 

పియక ప పర్యకేములవై పు పు పోయినచో ముణింత సముశ్రీతో వ్ల ముగ నుం 

డును. వారమునందు అయిదురోజులు కుంభవృష్టి ఉరతు యుండును: 

బేరింగ్ సాగర మంతయు సాధారణముగా "నెల్ల పుడును పొగమంచుతో 
నావరించికొ నియుండును, కూ త్తరతీరమున వాన లంతగ కురియవు, 

_శీతకాలమునం జలీ భరింప నలవికొక యుండును, సెంట్- ఎలియాస్ 

శ్రే శ్రేణులకు దూర్చుప్ప ,కగాను కాలమానము ౧౦ మొదలు ౯౨ డిక్సీ ల 

వవ భిన్న భిన్న పరిమాణములలో నుండును, అలాస్కామధ్యమం పలి 

వీకభూమిమో(ద వేసవికాలమున నత్యంతమగు వేండిమియు, చలికాల 

మున మిక్కుట మగు చలీయు నుండును, యూాకాకొాలోయలందును 
దానిలో బ్రైవహించు చిన్నచిన్న నదు లన్నియా6 జలి కాలమున గడ్డ 

కట్టిపోవును,. చేల యంతయు. న అ మగును, అట్టి ప ప్రదేశము 

. లందు మరల మేనెలలోయాని యేపని చేయుటకును ట్ల 

న శీత కాల పుమధ్య భాగమున యూకాకానదియొక్క_ యూర ప్రాంతము 

గం చెముగ. లేచి ళ్ లేక క 

'గంటలకాలముమా తము జన wl ఇెంటనే య్ స్థమించును, తజ 

లందు నూర్యబిం బము ఆకసము వెకిం గ 

క క 

భాసా 
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౧౩౨౪ ౧౩6 ౧౨౬ ౧ట. ౧కో౨ ౧౩౮ 

చుగా నీస్వల్బ కాలము సైతము గనుపడకపోవుటయుం గలదు, కాని 

యు_త్తరాయణ మారంభ మెన వెంటే దెనము లతికీ భ్ర ముగ న్నర 

నొంద నారంభించి తుదకు మే, జూక్ నెలలందు నరుడు ౧౮ 

లేక ౨౦ గంటలకాలము చెలుగసచుండుటయే కాక తక్కిన నాలుగు 

గంటలకాలముగూడ నొకవినమగు ఉఊహఃకాంతి యంతటను బ యసరించి 
యుండును. ఈసమయమునC కలకి యంతయు బచ్చికతో నిండి 

మిక్కిలి మనోహరముగ నుండును. కాని యలాస్కాయందలి జేసవి 
నమ్మదగినది కాదు, ఒకొ_క్క_ప్పుడు జా లె నెలలో రా శ్రులు అతిశీత 

pu లె యుండును, కొన్ని వేళల ఆగమ్హమాసపు మధ్య మంచే మంచు 

గడ్డలు పడుట 'సంభవించును, 

FE స్వేదజ, అండజ్య జరాయుజములలో నిచట నసంఖ్యాకము 

లస ప్రాణులు కన్చడుచున్నవి. సముద్ర పుకోళ్లుు 'లేళ్లు _ వీనివలన 
| నిచటివారిజీవనము జరగుచుండును, రెయికొడీర్ అనుపేరుగల. లేడి 

ఇచట జాలపనుల కుప పయోగపడుచుండును, ఈజాతి యిచట నవసాన 

దశను సమిసించియుండ దొరతనమువారు ఫ్ శ్రద్ధను వహించి వెవీరియా 

నుండి కొన్ని లేళ్లను చెప్పించి Warts వృద్ధి నొందునుపొ 

యములను పల ను. ఆహా రాదిప పదార్థముల నొకచేోట 



అలా సాధా 

నుండి వేటొకచోటికిం గొనిపోవలఖు ననిన మంచువేం గప్పంబడి 
యుండునేలమో6ద శెయికొడీరులవలె సాయపడుజంతువులు జేటోొక 

విధనునవి లేవు. కాని యీబేశమయొక్క_ యైళ్యర్యమునకు 

ముఖ్యకారణము చేంపల్కు ఉన్ని నుత్చాదనము చేయుజంతువులును. 
దవమీణపూర్వ పుకోణముననుండి (బ్రిస్టల్ సింధుశాఖపర్యంత ము ' (వ్యా 

పించియున్న ) సముదృతీర మంతయు చేంపలతో నిండియున్నది. 

హేర్ఫింగ్ 9 కాడ్, సాల క్ అను పేరుల నొప్పుచేంప లత్యంత ముగ6 

గలవు, తిమింగిలములు, దంతములక్రు6 బనికివచ్చు వాల్రస్ లను 

జలచరములు, ఒ త్తీరులు, సీలులును అపరీమితములుగ నున్నవి, 

నీలజంతువులం దాటువిధములగు వేజలువేజుజాతులు కాన 

వచ్చును. సము దృ సింహాములు పర్యా ప్ప మగుసంఖ్య యందు గలవు, 

ఫర్ (Tur) నామకశేశో తాదకజంతువులందు ౭ భిన్నృజాతు 

లున్నవి, పునులపపిల్లులు నేవిలులు అని యివి -వేటు'వేలు పేరుల 

బిలువయణబడుచుండును. నుణియు నె దు పృకారములగు ఎలు (సలు, 

బూడిదవర్శ పుతో(డేళ్ళు, అయిదురంసల ( నలుపు ఎజుఫు, తెలుపు: 

నీలము, నెండిరంగులనొప్పు ) నక్కలు క్రొ, త్తీగం శాచువారీకి మిగుల 

నానందమును సారు చుండును, 

దవమీణపు పూర్వపు బ్రా, యో ంతేములందు- నా నావిధములగువృకు జాతులు 

ఇుంపొందును. దేవదారు, సాంబ్రాణి భూర్ణ్క వేతసాదులు గాక 

య ేకారణ్యవృకు.ము లింకను లెకక మికి్మి_ లీగC గలవు. ఎచ చటం 

బట్టినను గడ్డ ఊళుంగును కాని మంచు పడుటతోడ"ే మాండిపోవును. 

తల. వాయువులు లేనికారణమున అల్యూషియక్ ద్వీపము 

లందు బొత్తిగ వృక్షములు ెరు(గవు, పచ్చికతో మా తృము నిండి 

యుండును. ఇచటినేల మంచి సారవంత మెనది, దక్నీణ-పూరక్షమండలి 

ప్రాంతములలో ఒకలకు చదర పు మెల్ల వైశాల్యము గల భూమిమో6ద 

ముఖ్య మైనపంటు లన్ని యు బండును. బేరింగు సముద్ర, తీరములందు€ 

యోగ్యము లే. పచ్చికగడ్డ్ పుష్కులముగ లభీంచుటవలన పశుపాలనము 

నిచ్చట బాగుగ జరగంగలదు, వ. 

ఫర్ (FU) చామకశేశముల నుత్పాదనము చేయుమృగముల 

కోరణమునను, సీలుమత్సే సిములచే(టలవలనను నిచట విస్తారనుగు 

వాళ్టిపారము జరగుచుండెను,. కోని కొన్ని సంవత్సరముల క్రి కిందటి 

వజికు నీ పాణులయొక అనావశ్యకమార ఇమువలన ను సు 

తోపాటు దేశవాసుల నాశనముగోడ ప్రావ్సీంచు సనుభయముక లి గాను. 
అంత దొరతనమువా రీజంతువుల _వేటాడువివయమున మంచి కట్టుం 

ఛాట్లను గావించుటయేకాక బొత్తిగన జాతి నాకన మగు నని తోచిన 

జ్ జి -సెవీరియా 'ముదలగు వీచేశములనుండి. తెప్పించి పొలిం 

చుచున్నారు. "ఇట్లు గావించినవానిలో శయికాడీరు ఒకటి, 

ఈచేళ్ళమునందు ఖనిజములకును దక్కు._నలేదు, బంగారము, 

రాసి చెండి ప్లాటినము పల్గాడియము అంజనము, టంగస్టక్కా పెట్రో 

దక్క అర్కి_టిక్ లేఖకు దతీణముగ నున్న చేల లన్ని యే వ్యవసాయ | ను 

చేరింగ 

93 

లీయం, సీసము, తగరము రాశేట్, బారెట్, గంధకము, జిప్పము, 

పాలరాయి మున్నగునవి భూగర్భముననుండి లభించును. బొస్తను 
పుహ్కూలముగ6 గలదు, కాని ఈపదారముల నన్నింటిని అవసరములగు 

స్థానములందు. జెర్చుటకుం దగిన వాహనాది సౌకర్యములు లేవు? 

ఆకారణమున వినిపరి శ (శొమయు వెనుకబడి కియేయున్న ది, 

౧౮౯౬ - వ సంవత్సరము ' మొదలుకొని పర చేశములతో వారా 

పహూరణసెౌక ర్యము లీదేళమునకుం గొన్ని కలిగెనవి, యునె నె సెడ్ స్టేట్సున 

నుండి నియమ పూర్వ్యకముగ య (బ్రతిదినము అలాస్కాాకు టప్పాలు 

రవాకా యగుదుండును. ఆర్కిటిక్ రేఖ కుత్తరమం దున్న ప్ర, ప,బేశ 

ములకును నిచటనుండి క్రమము దప్పక వా ర్త Ges 

'చేశమందలి ముఖ్య పట్టణముల కన్నిట ని మధ్య తంతిసం బంధము 

కలదు. అలాస్క్మా_సీంభు శాఖమో దె సీవార్డ్ ప ట్రణము మొదలుకొని 

ఫెయిర్ బాంక్స్నగరమువజకును 3 లుమార్షము నిర్మింపంబడి 

యున్నది. శాఖలతోపాటు ఈనై లుమార్షముపొడువు ౫౧౮౦ మళ్ళు. 

౧౯౨౨౫(-వ సంవత్సరమున విమానముల రాకపోకలకె (ప (ప్రయత్నములు 

జర గ”ను. అంత నొక సంవత్సరము గడచునప్పటికి ౨౨ చోట్ల విమాన. 

విశ (శ్రమస్థానము 3 బేర్చడినవి, సముద, తీరములందల్ పట్టణము అన్నింటి 

కని సి మఠులం (ప్రతిదినము వచ్చి త 

|. ప్రస్తుత మిచటి జనసంఖ్య ఒర, Me మాతే, మె, ఇందు 

నూటికి '౮ా మంది తెల అవారు . రోజ గురు జేకీయాలు, ఆర్హురు 

వీ'నాజపాను దేశములకు చెందినవారు. ఆసియాఖండవా సులు సాధార 

౧ఇమగ సాలముక చేపలను పట్టుకొనుటయందును, వానిని డబ్బా 

లలో నింపి పంపుకార్యములందును నెక్కు_ వగ నియాగింపయబడి 

యున్నారు. . ఇచటి అసలుదేశీయులలోే నాలుగు భేదములు గలవు ; 

(౧). ఎస్క్ట్విమోలు లేక ఇన్నుయికులు ; అల్య్యూషియనులును విధికి 

హెయిదాసులు లేక కెయ్గనీలు, ఏరు ముఖ్య 

గ ప్పిన్సొఆఫ్ వేల్చుద్వీపమున వాసము చేయుచుందురు, (3). కిణ్టిం 

కితులు వీరు అలెగ్టోండర్ ద్విపసమాహమం దంతటను అక్కడక్కడ 

వ్యాపించియున్నారు, (రో. తెన్నెహులు లేక అథపస్యనులు, 
వీ రరదజులో ఎసి స్కి వోలు దప్ప. దక్కి నజాతుల నొ రు త్తర-అమే 1. 

రికాయందలీ ఇండియనుల సంతతీవా రని తెలియవచ్చి నది. ఈసమ స్ట 

జాతులవారును తేల్ల వారి యాచార వ్యవహార ముల నపలంబించి 

ద! సవమత మును స్వీకరించియున్నారు, 

అలాసా్కాయందలి కొన్ని పట్టణముల పే పీర్లను జూాచినయె డల 

మొట్ట మొదట దీనిని గనిపట్టినవారు 'స్పెయిను దేశీయు లని స్పష్ట 

మగును. కాని నీకారణముచేతనో వా రీచట నిలుకడగ నివాసములం 

గుదుర్చు కి నియుండ లేదు. రపియనులు సమీపమున నుండుటచేతను, 

అచటిశీతోన్ల స్థితులకు సహజముగ “శళవాటునరియాన్ననా రగుట 

చేతను నీదేశమునందు వాసము గదుర్నుకొనిరి.. ౧౭.౨౮ లో విట్బొ 

అనునత (డు కొంతదూరమువజకు. నీ దేశము నన్వేషీంచి 



౦౮ 

అది మొదలుకొని యచటి జలసంధి యతనిపేర బేరింగ్ 
౧౭౮౧లో మరల నిత 

.పోరమెను, 

జలసంధి యని పిలువ(బశుచున్న ది, 

re బయలువెడలి కొంతవజకును మనోభిలాహములను 

పూర్తిచేసికొనెను. కాని యీపర్యాయ మితం డపరిమితమెన 
చలీవలన మృతినొంబెను తరువాత 30 లేక 3౫ సంనత్సరముల 

పర్యంతము రహ్యను లే దీనిని స్వాధీనము చసికొనియుండిరీ, ఆటు 

పిమ్మట కక్ , వాంకోవర్ మెకంజీ లను ముగు రాంగేయులు దీనిని 

పరశోధించిర. 

వాసములం గుదుర్నుకొని నిరంకుకులె యచటి యాదిమనివాసు లగు 
ఎస్క్ర్వమోలు లోనగువారి పె న త్యాచార ములు సలుప(దొడలంిరి, 

అంతే నీదురంతముల నడ(చివేయవలయు నని రషియనులున్కు అమెరి 

కనులును కలసి రషియకా - అమెగీకకొ కంపెనీ యనుపేర నొక 
సంఘమును స్థాపిం చికొనిరి, ఈకంపెనీవారు రషియా ప సృభుత్వమువారి 
యూ ను బొంది అలాసాాా యందలి వాణి జ్య వ్యాపార పరిపాలన 

కార్యముల నెఅవేర్చుకొ నుచుండిరి, ఇట్లు చేయుటకై వీరికి రఫియకా 

థొరతనమువలననుండి ౨౦ యేండవజుకును 'జెల్లునట్టి యొక భార్చరు 

(కాలుపతృము దొరకుచుం డెడిది, వీరు ఒక న్ చాక్టకు ? కా 

ముగియాటతోడణే మటీయొక € చార్జర్ ను దీనికొనుచుండిరి 
ఇ టుండ ౧౮౨౧-వ కం జ్ నా లన్యజాతులవారి 
నటకు రాకుండంజేయవలయు నని ప్రయత్నించిరి, కాని వీరి మనో 
రథము కోనసాగదయ్యెను. ౧౮౬౧-వ సంవత్సరమున వెనుకటి 

6 చార్జర్ * వూ ర్థ్లీమగుటచే మణీయొకదానిని - దీసికోనవలసీ యుం 
డెను అదేతరుణమున 

ప్రయత్న ముచేసిరి కాని యంతఃకలహాము లుప్పతిల్లుటచే నప్పటి 

_ కావిహయ మాయగపోయెను, తరువాత జాక౯సకా (పనీ డెంటుగా 
నున్న కోలమున ౧౮౬౭-వ సరవత్సరము మార్చిలో నీసంగతి 

మరల ప్రస్తావమునకు వచ్చెను. అంత అక్టోబరునెలలో. దీని విక, 
యము “కరపం రాలును 

అటుపిమ్మట బంగార కా చేవలకేటలు, bass 
వ్యాపారము మున్నగవాని, పరిపాలనవిమయమున కొన్నీపరివర్త రన 
ములు జరగుచువచ్చెను, మడ ద్యపాననిశేధమునకై య చేక పయ 
ములు సలుప౭బడినవి కాని యవి ప్రా రి 

క 
ఫలించి యురడ లేదు. 

శృుజలలోే స్వయముగ నీతియెడ ల లక్ష్యము లేనిచో నెంత బలము 
కక్ష యొట్రిస సత గల 

కాం ౧౯౦౬-వ సంవత్చరమున అలాస్కా. వాసులు న్రేట్బ్ 

కాం గ సునకు ఒక ప చతినిధిని బంపునధికారమును బడసీరి, స్రేట్సొ 
: సృభుత్వమువారి 'యర్గీనమున ఒకగవర్శ రీచేశ్లమును చాలించుచుం 

డును. ఈయనకు. దోడ్బ్చడుటకై. ఒకో లెజిసేటిన్ అ? సెంబ్లీ కూడం 
గలదు. ఎనమండ్రు, సెనేటర్లును,. ౧౬ గురు. 

_ యసెంల్లీ యందుం నన చేయుచుందురు. కాని, "ఈయెంబ్సీ వారు 
చేయు నియమములను ; చట్టములను. స్వీకరించుటకును, తిరస్క_ 

ఈమధ్య కాలమున యూారోపియనులు కొంద అచట , 

_నమెరికను లీభూమిని. గొనవలె నని 

(ప,భుత్వమెనను స్వాఫీష్ట మును నెఅవేర్చు 

ప్రతినిభులును ఈ 

అలికాం_ అలి వేదు 

 రించుటకును అధికారము యునై సెడ్ న్చేట్సొకాంగ్రాసునకుం గలదు, 
మణబియు నిచటిపరిపొలనము రెండుసంఘములద్వారా జరగుచున్నది ; 
జాతీయసంస (National హ్రైంతికస సంస్థ 
(Territorial Government). ఈ రెండుసం ఘ ములద్యాహా విద్యా, 

Government 3; 

వ్యాపారం కృపి న. సను _స్తకార్యములును నిర్వ రింప6బకు 

చుండును, స 

౧౮౯౬-వ సంవత్సరమువజకు నలాస్కాయందలి మః భృ భాగ 
మునుసణిం చి బొ త్లిగ6 చెలియకుం డెడిది. కాని యా సంవత్సరమున 

కోకాడైక ప్రాంత మునందు బం గార పుగనులు బెలువడుటచే నది 
ప యా, ప (ప్ర, దేశము నంశను నన్వేషింప జనులకు. స్తోత్సా 

హము కలిగను, bred సం యు క్త రాజ్యముల (United States ) 
భూగర్భ శోధకసమితియా, 'యూుద్ధవి భా గమువారును ఈచదేశమును 
బాగు బరిశ్ ధించి యెక్క జెక్టుడ నేయేపదార్గములు దొరకు 

నదియు వెల్లి డించిరి. 

అముండ్ సే క్ర ఈ దేశము శే ప్కధానస్థానముగ చేర్చజు చుకొ ని 
ఆ త్తర ధు ద్రు, వవండయా తృల( ను 2 విల్ కిన్సా అను వైమానికు6 
డె "కండు వమానములద్యారా చేసిన ధు ధ్రువాన్వేవణముల కీ బేశముందలి 
బారోపాయం౦టును ముఖ్యస్థాన ముగ( 'బెట్టికొనెను, 

౧నా౨౮-వ సంవత్సరమునం దీప పృ బేళముననుండియే శెడలి 
విల్ కిన్స్, ఎయిల్ సక్ అనువారు ఆర్కిటిక్ ధ్రువము నడ్డయుగా 
వినూనములతో దాటి సురక్షీ తే ముగ స్పిట్టొబకాన%ర ము నజకును 
బ్రయాణముల సలీపిరి, 

_అలిశా ఆ __ గ ౦జాంజిల్లా శ్రీకాకుళం ఈతొలూ కాలోని 
గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౬8 (౧౯౩౧). 

అరలిగిఅవాడ en బక్లారిజిల్లా హర్చనసాల్లి తాలూకా 
యందలి గ్యానుము, జన'స సంఖ్య ౯ (౧౯౧) 

అలిగోండ — గంజాంజిల్లా రామగిరి తాలూకాకు 
చెందిన యే జెన్సీ గ్రామము, ౫0౨ ns 

అ లి "జె న _ కడపజిల్లా కామలాపరముతాలూ కాయందలి 

గ్యానుము, జనసంఖ్య ౧,౦౫౭ (తరాల 

.. అలిమిలి __ నెల్లూరుజిల్లా వెంకటగిరి తాలూకాలోని 
జమిాక్ దారీ గ్రామము, జంసంఖ్య జికా Lou 

: అ లి R= డే ప హ్! కడపజిల్లా ఫులివెందలళాలూకా 
యందలి గ్రామము, ఇందలి జనస సంఖ్య ox (౧౯౩౧ 9 

అ గ్ న కా నాలా పోలవరం తాలూకా 



అలి వే లుమంగాపు రము_అలీ ఆదిల్ పా 

అలి వేలువుం గా పురము ____ చెల్లారుజిలా ఉదయ 
గిద్రళిలూకాకు చెందిన న న; ఇం దలీిజనసంఖ్య ౧౬౨ 

(౧౯౩౫౧). 

sh thts ln 
అబూతలీబ్ కుమారుడు, ఇతడు మసామ్హదు సా 'హెబ్కూంతు రగు 

ఫతీమాను అబెండియా డెను. ఆ మెయం దితనికి హు సేళొా 

ముహాస్సీక అను మువ్వురుకుమారులు కలిగిరి. ఒథ్టామక పిదప నితండు 

౬౫౬ లో ఖలీఫాపదము నంచెను. నుహమ్మణు భోర్యయయిన అయేషా 

యికని కాపదము రాకుండంకేయుబకు త్రీ వృప్త్కయత్నమువేసి యితని 

నెదిరించెను. అలీ యా మెను బస్తా యొద్ద జరగిన యుద్ధమున కె దీ 

బట్టుకొ నెను. అయేసా యా స్ట్రై దాఢయమై యమూద్ధముచేసిన కారణమున 

దీని క్ వ్ర యుద్ద మని పేరు కలీషనవ. అలీ జీవితావ కేవ మంతయు 

నతనికీ ప్రతిసృరి చీర్చడిన ఖలీఫా మోవియాతోోడి స సంతితయుద్ధము 
లం దే కడచిపోయినది. ఇకనిరాజధానియ%్కు కూఫాయం దితనిని ఇబ్న్ 

నుల్ జూం అనునతండం వివదిగ్ధ మసఖడ్ల ము తో 6 బొడిచి చంపెను. 

హసక్కా హు 

"సెడ్ జెఫ్ నం దున్న మెషెడ్ అలీ యనుపేరల జర లసనితనిసమాధి ప్రసిద్ది 

"కక్కి న పుణ్య కే త్కమయి ప యుయినది. 

నంతర మిత(6డు గొప్పపండితు. డని వార్త కెక్కె_ను. ఇతని యను 

యాయులు పియా తెగమహమదీ యులు, ఇూాలిమావంశేజాలు తౌము 

ఫతీమా - అలీసంతతివార మని చెప్పుకొందుదు, 

ఇతని మరణా 

rc uc] అలీఆదిల్ షా ( 

బరిపాలించిన సుల్హానులలో నొకండం; ఇటూ ఉఊజాహిం ఆదిలపొ కుమా 

చ్కుథము(ఢశు ) 

రుడు, ఇబ్రాహిం ఆదిల్ పోకు ఇస్తాయిల్ అలీ, అహమద్, తహ. 

నూస్ప్ అని తో టు. ఓీ-దా యత్ సుల్తానా, త నీవీవీ 

యని యిరునురు కూ(తులును గలిగిరి, కొడుకు లెవరీ తరువాత నెవరు 

కలిగిరో 'స్పస్థ్య యు కాకపోయినను అలీకం శు ఇస్తాయి లే పెద్దవా 

డయినట్లు తెలియువచ్చుచున్న ది, మొదటను౦ డి యు ఇభ్యాహిమునకు, 

పత తెలివి చేటలుకలవా(౬డు నయినను “అలీ యన్న 

నయిస్త్రముగ నుం 'జెడిది. ఇందులకు తండ్రి డి కా డుకు లిరువురకుం గలమత 

-భేదములే కార ణము, ఇబ్రాహీం సున్నీ నుత ము నవలంబింప, కొడుకు 

అలీ షియానుతావలంబి యయ్యును, 

నొ డుళు ఇంత మందలించినను తనతం టి ముత మును వదలి యన్యమత 

మును స్వీకరించుట కతనికి యు కముగల దోంచినప్పుడు తన యిచ్చ 

వచ్చిన మలేము నవలంబించుటకిపం దనక్రు నధికారము కల దని అలీ 

తండి టెకీ జవా బెచ్చుచుండువాండు, ఈరీతిని దండ డి కొడుకు లిరువుర 

కును gn పులు జనించినవి. దీనికి దోడుగ 6 న సింహో 

సనము “నిక్కా_వలసిన ఇస్తాయిల్ మందుడు, నవివేకియు నయి 

యుండెను, పృజాదృష్టిలో ఇస్తాయి. లతని సోదరునికం హి తెలివి 

_తక్క్క్టవవాండుగ6 గన్పించుటు ఇబ్యాహిమున కిష్టము లేకపోయెను. ఈ 

కారణములవలన ఇకా బ్రాహ్ం త్రన కాజ్యకాలమానశే అలీని మిరాజ్ 

విజాప్రురమును | 

ఇందునుగుణీంచి ఇబ్రాహీం 

ఫస బ్ర సీ 

దుర్భమున తోొమిదిసంవత్సేరములకాలము కై దీగనుంచెను. అలీని తొలం 

గించి అసద్ ఖాన్ లారీమనుమ(గయిన తహమాస్ ఎను తన యనంతర 

మున సింహాసన మెక్కి 6చుటకు ఇబ్రాహీం కొంతవణకు సృయత్న 

ములు కావించినను విజాపురపు ఉమ్రావులాన్కు సామంతులును అలీ ' 

యందలి గౌరవాఖిమానములచేత6 నల్ ప చ, యత్నములను విఫలము 

కావించినట్లు చెప్పుదురు. తుద కెట్లయిన నేమి, కారాగార విముక్తు( 

డయి అలీ ఆదిల్ పూయీ ౧౫౫౭ లో విజాప్రరపు సింహాసనము నధి 

స్థంచెను. రాజ్యమునకు వచ్చినవెంటనే యతని నఖినందించు చు ఒక్క... 

నిజాంసా తక్క ఇతర సుల్లానులు కానుకలతో తమ గౌరవ పుపత్తు 

లను బెలుపుకొనుటకు(. దమతమరాయబారులను విజాపఫురమున కంపీరి 

సింహాసన మెక్కి నవెంట'నే అలీ ఆదిల్ షూ తన రాజ్యమున సున్నీ 

మఠ ము నడంచివై చి షియామతమును మరల, బ వేళ "పెట్టి, తనపకుమును 

బలపబుచుకొ నుటకు( దన్మతొవలంబులను పె ట్ర. యా క క కసా 

నుండో తనరాజ్యమునకు రావలసినదని యాహ్యోనిం చెను. ఇందుమో6ందట 

సున్నీ మతావలంబు లాగ ,హావేశపరవశులై మతేయుద్దము పృ కటింప 

నుద్యుక్తులె ర. రాజ్యమున నశాంతియు, సంమోభమును , పృబ'లెను, 

కాని యాతేరుణమున నతడు భాల వివేకముతో. (బ్రవ్వర్తించి విచ్చల 

విడిన ధనమును వ్యయపటీచి చాలమందిని లో.బబజుచుకొ నెను, తుద 

కతని న్యా యబుద్ధి చేత, నౌ దార్య ముచేత, దంపతు విజాప్రరమునకు 

మూ/డనముండినకీడు తొలగిపోయొను. 

అలీ ఆదిల్ పారాజ్య కాల మంఠయు ం నొకవిధము న నిజాంపావా 

తోడి యుద్ధములం దే కడచిన దని చెప ఎవచ్చును. అహమదునగరము 

బుర్హాకా నిజాంహామరణానంతరమున 

వచ్చిన పా రు తొను మస స దెకి[్రానవెంటనే జరపవలసీన 

గ రవలాంఛ నాదులు పలే దని లీ ఆదిల్ సాకు మనస్సులో 

మెర మెరలాడుచు నే యుండెను, అందువలన నతని-పిం బగతీర్చుకొ న 

వలె నని అలీ కృతనిశ్చృయు6 డయ్యెను. ఇందుకు మున్ముందు దనస్థితిని 

భదృపబుచుకొనుటరె విజయ నగరమును బరిపాలించుచుండిన సదా 

శివరాయలతోోన్సు ఆతనికి. గార్యకర్తగ రాజకార్యములను జక్క 
'బెట్టుచుండిన రామరాయలతోోను స్నేహము కలిపికొన్సి దానిని 

ప్రోదెనే చెను, రామరాయలకుమారు(డు చనిపోయినట్లు వార్త 'తెలీ 

సిగయంత శీ అలీ ఆదిల్ సా యతనికి( దనసానుభూతి నెటీయంచుటకయి 

విజయనగరమున కరిగి, యతని మన్న నలక చా శత్రు, డయ్యను, 

ఉభయపసపక్షములందు నొండొరులకు పారితోషీ. న. కురిసిపో 

నవి. విజయనగర మున అలీ ఆదిల్ హెగొరవార్థము వేడుకలు, విందులు 

జరగినవి, విజయనగర ముననుండి మరలి అలీ విజాప్రరమునకో వచ్చిన 

విదప రామరాయల యాస్థా నముననుండి 

పకన రాజ్య మునక 

శృతినిఢులు విజాపురమున 

కరుదెంచి అలీ ఆదిల్ ను! దమ గౌరవ ప్రపత్తులను చెలుపుకొనిరి. 

అలీ ఆదిల్ పాయొక్క. అనామదునగరదం దయా త్రాచాటకయన కిది 

వూర్యరంగము, ఇంతటనుండి అలీ ఆదిలొసా  అసానుదునగరు 



oe 

నిజాం షాహీ సులానులమో(దికి దండెత్తి నెళ్ళి న్స్నపు "జెల్ల రామరాయ లే 
యతనికి బాసట, 

- రామరాయలతో Ap మెటత్రి పాటించి యతని తోచ్చా 
టుతో నిజాంఘో పే యుద్ధము ప్రకటించి రణభేరి మ్రోయించెను. 
'అనతి కాలమున చే విజాపుర తు న సైన్యము లహమదునగరరాజ్య 
మనం బృవేశించినవి. నతు శత్రువును Mang కష్టమని నిజాంషా 
జొలతా చాదుదుర్గ మనక ats 

లంత టితో క వదలక వెంబడించి ప సాగిపోయినంతే 
మేరయు విజయనగర సైన్యములు దేశమును, కొల్ల గాట్ల పంట పెరు 

లను విధ్వం'సము కావించినవి. తమ చే నాని వేశేముల క్ _త్తోమస్థోనముల 

నన్నిటిని విజయసగరమువా రా శమం దుకొనుటయే కాక ae 
సేన లెన్ను కొనినయు త్తమస్థాసములను, గనూడ్య వానిని ఇెడలంగొట్ట 

యా క మిం చుకొనుచువచ్చిరి. ఇవి Saas గనిపట్లు చుండిన ఆలీ 

ఆదిల్ కు హృదయము రసలుకొనిపోవుదుం డెను, ల లేక 

యప్పటికిమా త్ర మతి( డేమియు ననక మిన్న కుండెను 5 కాని మన 

Re నా "సె సైన్యము 

స్మ్నునమాత్రే త మవి మజచిపో లేదు, తుదకు కల్యాణిదుర్లము నిచ్చి నిజాం 

షూ అలీ ఆదిల్హాతో స సంధి కావించుకొచెను. వచ్చినపని తీరి విజయ 

శ విజాపుర సే సేన్యములు తమతమనగర ములకు చెడలీపోయినవి. 

నిజాంపో. యూ యపజయమును  మజచినవాండు కాండు. 

అతడు తనసెన్యయులను బలపబుచుక్రొని మరల అలీ ఆదిల్ సాహా 

తోడి పోరాటమునకు( 

యతనిమై త్రి సంపాదిర చెను. ఇది యంతు "చెలిని అలీ మరల 

హత నరి ంచెను, అందుల కత డెప్పుడును సర్వ సిద్ధము 

గే యుం డెను. శత్రుప కములు శెంటికిని మరల సంగ్రామము సంభ 
టిల్లి నది. షందులనాడ నిజాం సా పరాజయము నొంది పలాయితు? 

డయ్యెను, అహమదునగరు నిజాంహాహి సులొనుల ఇంతో దర్భ కార 

ణఇములుగ నుండిన హరిత శ్రతనములనుగూడ నిజాంషాో 2 ల 

పీడిపోవలసిన దుర్షతిపట్టి నది, ఈశేతనములను నిజాంహాహీ సులానులు 

సజరాత్ టేళపురాజులవలననుండి 'యుపాయనముగ 6 బడసి సియుండిరి, 

వానిని జేప ట్ అలీ అదిల్ సా తన హోరి ద శేతనములను బరిత్యజించి 

విజయదర్చముతో నా బావుటాల ఇెసరపై? చెను, అలీ అదిల్ షూ సేనలను 

వీడ్కొటని విజయనగర వాహీని కాట కరుగుచు దారిలో పట్ట 

ణఇములను పాడొనరించ్వి దేశమును కొల్ల గొట్టి, మసీదులను పాడుచేసి, 

అదివజకు మహమ్లదీయులు హీందువులయెడలం గావించిన. తుల 

 బారములకుC దనుకశి సి తీరునట్లు మహమ్మదీయమతము. నవమానించె నని 
ess 

దనసీతిని కట్టుదిట్టముచేని సికొనుటకు వ్యవధి స్థ | 
చూచుకొనుచుం డేను; తనకూంతురు జమాల్ వీవీని కుతుబ్ క్రిచ్చి | దుర్భమలు వళమయినవి, 

యధీసమున నుంచి అలీ ఆదిల్ షో విజాప్రరమున కరిగి విజయనగరము 

చెంది, అత; డింకను .ప 

మరలీపోవుచు విజయనగర వైన్యమ కావించిన. యనుచిత్ 

|. కార్యము లన్నియు అలీ ఆదిల్ పాకుం చెలియవచ్చినవి, రామరాయల 

| ఆాద్ధత్యము, నుత్క_టగర్వమును అలీ ఆదిల్ షాకు దుస్సహమైనవి, 
నీజాంస్నా కుతుబొపాల కదివజకే పలి అ | 

అలీ ఆదిల్ షా 

లయి వారుకూడ నతనిమోంద6 బగ దీర్చుకొనం దరుణమున శెదుకు 
చూచుచుండిరి. ఇప్పు డలీ ఆదిల్ షా తమ ప్రాంతవై రమునుగూడం గట్టి 
"పెట్ట విజయనగర మును గూల్చ తోడిసు లాషలతో వ పొటింప 

సమక శ్తైను. ఇందునిమి త్త మాదిల్ షూ తనసోదరి పొదాయత్ స సుల్లా 
నాను న కుమారు౭6డగు ము రజూ కిచ్చి పరిణయము కావించేను. 
నిజాంపాకూడ తనకూఃతురు షన పీదురాలయిన వఇాంద్ బీబీని షోలా 

నూ అలీ ఆదిల్ షా కచ్చి తమన్నే హాబంధమునకు పురి 
సెను. వీదర్రు ఆలీబరీదుకూడ నీష సంఘమున( జేరెను. *ఈసులాను లందటు 

sheng ౧౪౬౮ - వ డిసెంబరిమాసమున విజయనగరము పె 
బే(క్రయ్యాత్ర సౌాగించిరి. ఈవర్తమానము తెలీసి రామరాయలు. 
సేనలను గూర్పుకొని కృష్ణానది దత్నీ తీరమున నున్న రక్షుసత 
గిదియొద్ద శిబిరములు పన్ని చేవుల నన్నిటిని గాచుచు శతు 
కా" శదురుచూచుచుం డెను. తుద కీయుభయుల బలములకు "సో 
త గిదియొద్ద నొకమవహాషఘ్టూశిర సం గ్రామము (సృవర్తిల్లీ నది (చూడుడు: 
రక్షసకదియుద్ధము ) Ne విజయ నగర సె సైన్యము ల నేకములు 
స్త్ భ్లీనవి, రామరాయలు వధింపంబజెను, విజయనగర సా మా మ్రాజ్య 
హా 1 విజయులైన సులానులు రణరంగమున కొన్ని దినముల 
వజికు నాంగ్కి పీదప విజయనగరమున కరిగి ఆనగరరాజమును కొన్ని 
నెలలపాటు దోచుకొని విధం సము కావించిరి, జీవన్న గరముగ విజయ 
నగరము కిథావ కేస మయినది. 

ఈవిజయమువలన అలీ ఆదిళ క రాయచూాతు, ముదుగల్లు 
వానిని బలపజీచి, తగిన దుర్తాధిపతుల. 

దో6పుడున దొరకినధన ముతో విజాపురముచుట్టును గొప్ప ప్రౌాకారమును 
నిర్మించుటయీ కాక దుర్దమునుగూడ కట్టుదెట్టపటీచెను. అంతవణకును 
sess SLs సల మొకదుర్షమె. దోనిచుట్టు, 
విజా పుర పుసులానుల శుభ హోచ్చినకొలందియు 'నొకగొప్పపట్టణను 
చెలసీనది 3 కాని దానికి శ త్రువులదాడినుండి తేగినరక్షుణ లేకయాోం 
డెను, ఈ ప్రై కారనిరాణము ౪ ౧౫౬౫ లోకో ప్రా రి యయినది, 

అలపంంలలతోట దనివి'స సనక అలీ ఆదిల్ సా. ఇంకను 
దక్నీణరా జ్యములను సాధింప సైన్యముల నం పెను, నూతన రాజ్య సంపా 
దనమున ఆదిల్ షూ మజీంత (స్కబలు6 . డగచున్నా6 డని యనూయ 

(వు బలు డైనయెడల నతని చెదిరించి నిలుచుట 
కష్టమని యెంచి టీ కుతుబ్ సూనుగూడ నె సైట్లో లో(బజుచు 
కొని యతనితో6. గలసి విజాపురము పె దండువెడలెను. కాని దకీణ 
దేశవిజయమునకు సేనలను నడపించుకొనిపోయిన కిస్వారుఖాను ఆక 
చి కముగ మరలివచ్చుటవలన వారి,ప గృయత్న ములు. భగ్నము లయ్యెను, 

శత్రువులు శెల్లాచెదరై రి, నిజాం పా యప్పటికి వెనుకకు తేగ్గినను శీను 

et వైన్యములను గూర్పుకొని మరల విజాప్రురము సె పె యాద్ధను 

చ్రకటించెను. _ఈయుద్ధమున కీస్వారుఖాను హతు( డయ్యెను 
లూపకప వైశ్యమలు కారదిశీకము. 'లెనవి, . 



అలీ ఆదిల్షా 

అటుతరువాత ఆదిల్ ఫా ెనుకొండమిందంహడ దం డెత్తెను 
కాని విజాపురమున కపజయమే కలిగినది, పోర్చుగీసువారి వశ 
మునం దున్న గో వాదుర్లమును లో (బజుచుకొనుత లం పుతో ఆదిల్ పా 

౧౦౦,౦౦౦ల సెనికులతో ను, ౨,౧౪౮ ౦ల మయేనుంగులతోను వెళి 

దానిని పదిచెలలపొటు ముట్టుడిం చెను. కాని తుదకు ప్రయోజనము 

_ లేకపోయెను; కాని క న తొరగల్లు, భార్యా బంకా 

స్రరములను జయించి తన ప సృతిష్థను నిలుపుకో” నెను, 

కీ శే, ౧౫౭౯- వ సంవత్సరమున అలీ ఆదిల్ షా వధింపం 
బడెను. విజాపుర లౌ, కార రేఖ గగనమహలుం, ఆనందమహలు జమో 

మసీదు, చాంద్ బౌరీ యనునిర్థాణము లన్నియు నీత(డు కట్టించినవి. 

అలీఆదిల్ షూ ( ద్యితీయుండు) _ విజాపురమును 

బరిపొలీంచిన సుల్తాను, మహమ్మదు ఆడిల్ పాకునూరుండు. మహమ్మదు 

ఆదిల్ షామరణానంతర మితండు ౧౬౬ లో విజాపురసి టు ఇ 

నధిస్టిం చెను. మొగలాయి, ప పుభువులు సులానులతో 

నెశ్తైటి సంధిషురతులను 'ావించుకొనుచువచ్చి నను ఆరాజ్యమును 

సంప్రూర్ల ముగ వశముగావించుకొని తమసా మూజ్యమున.6 గలు పఫపుకొను 

టకు తరుణమున శెదురుచూచుచుండిరి, ౧౬౨౬-వ సంవత్సర ఫు 

సంధివలన విజాప్రుర మునకు మొగలాయీచ, కృవ రు రులవలనియుపదృవము 

తప్పీనదిః ఈయవకాళమును దీసికొని మహమ్మదు ఆదిల్ షా తేన రాజ్య 

మును ప్రా క్పళ్చి మదక్నీఇదికేల వి స్పరింపంటేసికొ నెను, ౧౬రి౯ా- వ 

సంవత్సరాంత మున దుస్సాధమయిన దని పేరొందిన జిం జీదుర్ణముకూడ 

( దకీణార్కాటు మండలములో నిది) విజాఫురమునకు వశమయినది, 

విజాఫుర ఫు 

ఈవిధమున మహముదు ఆదిల్ సా మరణించునా(టికీ విజా పురము గొప్ప 

భాగ్యవంతము లయినట్లి యా ,నధికారమహీతము లయినట్టియు రాజ్యము 

జగ నుండెను, మహమదు ఆదిల్ సా న ఈ నెంలతేమా త ము నతి 

క్రమింపక సాజహానుచక్రవ రికి పరమవిభేయుండుగను, నీ "పెద్ద 

నమారుండగు దా రాషికోకు విధేయమి తు(డు నయి యుండుటవేత 

విజా పుర ఫురాజకీయవ్యవ హార ములందు పోళ్యమ కలీగించుకొ నుట కవ | 

కాశము లేక పోయెను, మహమ్మదుహో మరణానంతరము సింహాసన మెక్షిన 

అలీ ఆదిల్ ఫా పదు'నెనిమిచేండ్ల వయస్సుగల చిన్న వా(డు, నీ 

మున విజాప్రరమున మరల నంతఃకలహములు 'రే(గనవి, 

జౌరంగ జేబునకు దారాపెగలవె రమున నతడు అతని మ్ఠు. 

డయిన ఆలీ ఆదిల్ పూనుగూడ విరోధిగ నెంచి యతేనిరాజ్య మును ped 

_లింప పన్నుగడ పన్నుచుండెను. మహామదు ఆదిల్ పాకు పురుష. 

సంతానము లే దనియు, ఆలీ ఆదిల్ హా "మహమ్మదు కెరసఫు త్రుండు 

అప్పటికి 

కాం డనియు, అందువలన నతీనిని సరియైనవార సునిగ స 

దనియు 'జొరంగడేబు తండ్రియగు పాజహానుచ కవ రః వ్రాసీ విజాఫుర 

_మువై దండెత్త నతని యనుమతి. బడెను, పిదప సోలకొండ కుతుబ్ 

షాహ్ రాజ్యముపట్ల వి ద్రోహము కావించి మొగలాయి ల్లో గలసీన 

ఆకస్మీకముగ యుద్ధ మా(పి ముట్టడి లేపి అలీ ఆదిల్ షాతో 

| పేలుకాం చెను, - 

Hse 

మోరొజమ్లూతో (హాడి ఇారంగజేబు విజాపురముె దండెత్తి చె్రిను, 

అప్పటికి విజాప్రుర సైన్యమున( జాలభాగము చిన్న సంస్థా నాధిపతులను 

తిరుగలాటు. చేసినవారీని సాధింప దూరమున కర్లాటదేశమ: నం 

దుంటడేను, అదియునుగాక రాజధానియందలీి సైన్యములు ధు 

నకు సంసిదవుయి యుండలేదు, అయినను న్యాయ్యపదతుల Pan 

పించి యుండిన చో శారంగజేబున కంత సుకరముగ sare లభిం 

పక పోయియుండును. కార ంగ జేబు ఆదిల్ షూహీసులాను కొొలువునం 

దుండిన సేనాపతులు మొదలయిన యుద్యోగివర్షమును. లంచ మిచ్చి 
తనవళము కావించుకొని అతిసుకరముగ బీదరు క కల్య్యాణిదుక్ష ములను 

సాధించెను, ఈవిజయ ములతో విజాప్రర ఫు ముట్టడికి త్రోవ దక్కం 

బడినది, ఊఉ రంగ జేబు విజాపుర ప్రముట్టడి నరితీ వము? సాగించు 

చుండిన కాలమున దారాషికో ప్రే రణమున హాజహానునోద్దనుండి విజాపుర 

యుదము నాంపవలసిన దని జౌొకంగజేబున కాజ్ఞ వచ్చినది. దీనికి 
తోడు 'జోరంగజేబుపక్షపాతియు పాజహానుకూంతురు నగు రోను 
నారా రహస్య్యముగం దన సోదరునికి పాజహానుచ కృవ ర్తి వ్యాధి గృస్తు 

ఒకవేళ చ J వర్గీ మరణించుటయే 

సనించోసనమునకు6 బ బృయత్ని ంచుటైకయి కొెరంగ జేబు 

సంధి 

జను ఉహ ఢిల్లీ వెడలిపోయెను, ఈవ ర్హమానమే రాకపోయి 

డయ్యెనని వ రమాన మంపినది, 

తటసించినచో 

నచో జౌరంగజేబు | విజాఫ్రురమును పఫ్లూరిగ జయించి యారాజ్యమును 
ఢిల్లీ సా మ్రాజ్యమున జేర్చియుం జెడివాండే, కాని స్వతంత్ర తే జీవనము 

గడస్రుట కింకను గొంత కాలము విజాఫురమున కాయు వుండెను, 

ఈసంధి పృకారము ఆదిల్ షా గొప్ప నష్ట్రపరిహారమునే కాక వీదరు, 

కల్యాణి లట మజికొన్ని యితరస్థలములన నొసంగుట 

కంగీకరించెను. 

లలో నొక్క_టి యయినది. మొగలాయాచ క్ర క్ వ ర్రుల కీరాజ్యము కన్న 
ఈవిధమున యుంరూమారుత మువ లె వచ్చిన వె ప 

యాత్ర త్ర యప్పటికి గడచిపోయినది, ఇంక (గొంతకాలము శాంత ముగ6 

జ్ గడపవచ్చు నని యాలోచించుచుండిన ఆదిల్ షాకు మహో 

రా ష్ట్రలవలననుండి నూతనోప దృవము సంభవించినది, ఒకస్వతంత్ర, 

హిందూ రాజ్యమును సై తు ననుకోరకతో అప్పటికే - పావాజీ 

కుమారు? Pen te మహోరా ష్ట్ర యావజనుల నందటను జేరందీసి 

వారితో డ్చాటుతో. క కొ నసాగించుకొనుటకు€. బ్రయ 

త్నించుచుం డెను. _ విజాఫఘురమునకు ముగలాయీలయిు త్తిడి కలుగు 

చుండినకాలమున దూరమున కొంకణ బేశమునం దుండిన విజాపుర 

రాజ్యమునకు జెందినదుర్షముల నొక్కటొక్క-టిగ శివాజీ వశీపటుచు 

కొనుచువచ్చెను, తుదకు సామంతేదున్తాధిపతులు విజా పురమున కు( 

బంప్రుచుండిన ధనమునుకూడ దోచుకొ నెను. అంశటితో అదిల్ షా 

చెంటనే శివాజీచర్యలను నిరోధించి. యతనిని 

శిక్షించినంగాని కార్యముళే దని గొప్ప యనుభవశాలిమయైన అఫ్ జులు 

ఖానుని నాయకత్వమున ' పదివేల సెన్యమును శివాజీ "పెకి( బం పెను. 

ఆంతటి గొప ఎఖ శ్చిమును ee alae కష్టమని 
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లివాజీ అఫ్ జులుఖానునితో సంధిరాయబారములు జర పెను. తత్ఫలి 

తముగ సంఢిహరతులను నికర్షయించుకొనుటకు అఫ్ జులుఖాన్సు శివాజీ. 

లిగువురు నొంట్రిగ పృతాపగడదుర్గయుకడ సమావేళ మగుట శేర్చాటు 

జర గను. ఆయేకాంత సమాచేశీమున ( అఫ్ జుల్ ఖాను కుతం త (తమునకు దిగ 

నుండెనని పసికట్టి వెంటణే శివాజీ యతనిని దనఫులిగోళ్ళ స్థల, బొడిచి 
చంపెను, అఫ్ కజూలుఖాను వగిం పండినపిద ప చుట్లు ప ప పక్కాల పర్వళా 

రణ్యభూములందు డాగియుండినమహోారా.స్థ్థ్ర నైన్య మువ్వొత్తుగ నొక్క. 

మాటు వెలువడి విజృంభించి అఫ్ బ్రా లుఖానుకిన్యమునుజుమా డెను. ఇట్లు 

కొలమాబజులు విజాప్రరమున కపజయములు కలిగినయానంకర మి 

జేయునది లేక్క అలీ ఆదిల్ సా శివాజీతో స సంధి చేసిక్రా చెను, ఈసంధి 

స కారము ఆలీ ఆదిల్ సా శివాజీ కతండు జయిం దినధుర్హముల నన్ని 

స్థిర పలి చెను, ఈవిధముగ కొంకణము అలీ ఆదిల్ షా 
౮ 

టిని అతనికి. 

“వా _స్తచ్యుతే కా! 

శివాజీ యంత వణకు ౫ లీగి నవిజయము అతో. దృ ప్రి పీనొందక 

మొగలాయి రాజ్య య నంగూాడ దోపుడు సాగించి మక్కాయా త్రి 

కలను బాధించుటవలన మొగలాయిోా సె మన రాజూ జయసింగు 

నాయకక్వమున నతనిపె - నడచినవి, మొగలు ,సెన్భములను జాచి 

వాని నెదిరించుట కార్యము లే దనుకొని శివాజీ మొగలులతో సంధి 
-కావించుకొ నెను... పిదప మొగలు మైన్యములను దీసికొని రాజూ 
జయసింగు విజా పురమును ముట్టడిం చెను, కాని ఆదిల్ పా శతు తుసిన్య 

ముత కాహారపచారములు దొరకకుండం జేయుటవలన సంకు 

విజాఫురముముట్టడి లేప పకతప్పినది. కాదు. పరాజితుండె తన సైన్య 

ఆదిల్ సా సుజ్హ పుదళ మాతనిని వెంబడించి చాల నష్టము. కలిగిం చెను, 
ఇటుపిమ్వటయాడ విజాఫురముపయి నెడపందడప 

తప్పలేదు, విజాఫ్రరము ఢిల్లీకి. జెల్లింపవలసినకప్పము బాల ఛాకీ 
పడెను. ఇప్పుడు ఢిల్లీ చకృవర్తియైన జెొరంగజేబునకు విజాపురము పె 
దజచుగ దం 'డెళ్తుట కిది సక గాక! కయ్యెను. అందువలన విసిగి అలీ 

ఆదెల్ సా పోలాపురముతో (గూడ విజా పుర రాజ్యమునందలి దుర్గము 

లేకములను. నోలుపోయొను, శివాజీ విజా ఫురరాజ్యముమిాందం డి 
చాభఖాయిరాకలు వనూలు చేయుచుండుటవలన నీ యుప ప, దృవము 

యతనితో రాజీపడెను, 

_ మొగలాయి మహారా స్టో ప ద దృవములవలననుండి యోరీతిని 

తప్పించుకొనిన పిదప wire రాజ్యమును దన వజీరగు అబ్బుల్ | 

డయ్యి భోగ ప్ప రు మత్తుం Tt 
మహమ్షదున కొప్పగించ్వి వ్యసనలంపటు 6 

డయి ౪ తుదకు క్రీ ఫ్, ౧౬౭౨ లో కాలధర్మ ము నొంచెను. ్క 

అలీఇబ్ర వీ బ్రహీంఖాకొ నవాబ్. ప్రాట్నానివాని 
త్ వారన్. -స్టావ్స్ ప్రగ్య కాలమునందు తత ముఖ్య 

ఇతనికి ఖాకొజామకొ అను వేటొకఆీరుగూడ- 

నీకట్కలో య 
ఆదిల్ పా మొగలాయీలతో స సంధి కావించుకొ నెను. ఈ సంధివలన క 

అలి ఇ బ్రహింఖాక్ నవాబ్ -అలీకులీఖా ౯ 

న్యాయాధీకు(డుగ నుండెను, ఇత(డు పీందూస్థానీకన్రల చరి త్ర తే మును 
గుల్జార్ - ఇ- ఇబ్రాహీం అను పేరిట శ్రా సెను. మలి వెన్క గ్రంథ 

ములను Pe ౧౭౯౩ ప్రాంతమున మరణించెను. 

అలీవలీఖా౯ __ ఇతడు ఉజ్ చేసలవంకీయు(డు. 
గలదు. ఇది యొక. 

విభుదము, ఢిల్లీ రాజ్యము పోయినతీరువాత హుమాయూకా అఫ్ గాన్సి 

నా నమన బై వేశించి యచట దండయా తృల సలుపుచుండినసమయి 

మున అలీకులీఖా నతని సెన్యము నకు య బధాననాయకుండుగ నుండెను, ' 
హునూయూానునకు( అ ర MOS జయము కలుగుటకును 

మరల ఢిల్లీ లభించుటకు నితంజే ముఖ్య కారకుండు. ఇతండు గోహీల్ 
ఖిండమునందు * సంభాల్ * అను జాగీరును బొంది యచటచే నివ 

సించుచుండెను. జె రామ్ఖాను రాజపోవకుండుగ నుండినకాలమున 
నితనికిని పీర్ మహమ దను మటియొక ప పృముఖునకును వైరము సంభ 
వించెను. ఈ; ీ రొమహమద్ సూడ రాజ్యములో మంచి చేరు పృతిస్థలు 

పలుకుబడి కలీగియుం డెను. ఈ: పేర్ మహమదుసలవో ననుసరించియీ 

కులీఖాకా జౌనప్రరమ్ము చేహారము మున్నగు ప, ప దేశములలో (6 దిరుగ ౭ 
బాటు చేసినవారి నణ(చుటకు( బంపంబ డెను. ఇత6 శాప వ్ర,దేశోములను 

జయించి స్వాధీనము గావించుకోొని వానిని REN స్వతం క్రు, తు 

ఈ యుండి కొంతకాలముతరువాతయ దానుగూడ డిలీ ర రాజము "పెం 

దిరుగంబ డెను, త త్కాాలమున నూలవరా జ్యమును కులీఖాక్వంకీయు 6 
డగు అబ్దుల్లా పొలించుచుండెను. ఇక(డు డిలీ స రాజ్యకోశమునకు6 

| wees ద గావమును బంపక విగోధ మూనుటవలన నక్చ. రితనిని ములను దీసికొని జయ సింగు జొరంగాబాదునకు మరలిపోవుచుండ, ' 'దేశముననుండి చెడలనడుప నితడు గజరాతునకు. ఇాటీపోవ నచటను 
నిలువ నీడ దొరకనందున జొనుప్రుర మునకు (6 

మొగలులదాడి నా. ర శ్రీయించెను, అత (డు మొద బే యశ్చరుతో శై వై ర నూానిరమున సెం 

wa నితనికి వంటనే సాయప డ వచన మొసంగాను, కులీఖానుతమ్లు 

బోయి కులీఖాను 

డన బహాదూరును, వీకండర్ (ఇ ట్రాహీము లను నితనిసం బంధులు 

గలసీరి, అటు వ్రల సమాధానపబుచుట కె . 
యక్సరు త నమం తి నయోధ్యయందలి సిక ందరునొద్దకు. బం పెను. 
అతం డతని ని బ్రాహీం వద్దకు నొంపోయెను, వీ న. గలసీ 

_జౌనుప్రరమందలి ) "కరలీఖానుకడకం గొంపోయిరి, 

మువ్వురును గలసి వచ్చినరాయబారిని బంధించిరి, అంత నక్ళరు తో "లయించుకొనుటకయి ఆదిల్ పా మా-ండులక్షలరూప్యముల నొసంగి 

అక్కడ వీరు 

క్రీ భ్రముగ నీరాజ ద్రోహుల నడంప6 దననేనానియగు మునీంఖానుని 
ముందు పంపి 'మకనివినుపెంటం దానుగాడ వచ్చి శత్రువుల 
దా౭ేను, ఆసమయ మున ఖాకొబామనుయొక్క_తల్లీ యక్సరుపాద 
ముల చ బడి. బ్రొన్టింప నత జా మెమనవి నంగీకరించి యదుర (బాటు 
చేసినవారి న క యు! క్షమించి, వారివారి రాజ్యములు వారి కిచ్చి వెడలి 
పోయెను, అక్బరు వెన్ను చూపి పినతోడశే వీరలు మరల నటులే. 

| కావించిరీ. అంతే. శ్రీ శ ౧౬౭ -వ సంవత్సరమున నక్చరు వీఠల 
నందజను మణికపురమునొద్దం గలసీకొ నేను, 

a ఘోర సంగ్రా 

ఇరుపకుములవారికిని. 
గ్రామ. "మైనది, అందులో భహోదూర్ మొదట. వైదీగల 



బట్టుకొనయబడి యనంతరము అమిరులచే/. జంప(బజెను, ఖానుజొ 
జ గాయము దసల నొక యేనుంగు కాళ్ళ క్రి (క్రైంద6 బకి మరణించెను, 

కందరు పాటణిపోరొను, ఇట్లు న. a కుడిభుజయుగ 

నుండో యతేని రాజ్య ప్రా మా పికి ఆ బాతుభూతు(డైన ఖాకొజామను అక్ళ 

రునకు ఘారశ త్రువై మరణించెను, అక్నరు ఖాక౯జామక్కా బప? 

మూరులళిర ములలో దూది నెకి_౦చి వాని నా గాకు బం పెను, 

అలిగడ్ (జల్లా) -- యానై టెడ్ ప్రానిశ్సెస.లోని యొక 
బల్లా దీనికి వాయవ్య మున యమున ఈశాన్యమున గంగ కలవు, 

వై శాల్యము ౧౯౦౬ మైళ్లు, జనసంఖ్య ౧౦౬౧౭౮౫; వసూలు 

దు. ౨౫3 %ర్శ,౦0౦00౦లు5 ఇందున్న 3,33౮ మహళ్ష్ళ లో ౨౧౯౯ 

జమికొదానీ రోలా౬ భాయివారా, ౬౬౯ పట్టదార అమరక ప్రపదతుల 

మో6డ నీయంబడినవి, ఇందు. గన్ని "తెలూకు దారీయె న్తేటులును క లవు, 

గంగు నదులు విశేపుముగ నున్నంధున పంటలు సమృద్ధిగ య బంశును. 

ఫూర్వనని తి, తె? __ మొదట నిన్తేల్లాక్రర అలీగడ్ శివా కై న కోయిల్" 

అనుమ రాజగొనిగ నుంగెను, ఈజిల్లాలాే ని చాల భాగము 

గ ఫడు లయగస్నమం దుండెను, డ్ర్ స్ట్, 

సన పట్టుకొ నెను, ఇచ్చటి చెక్కు ప్ర, జలను దుగరకలను చేసెను, 

౧౭౧4౬ గ్ అనాలో బాకు వశపజచుకొ నెను, 

ఆగ్రా ఢిల్లీ, 

లుండుట'చే. దీనికి యుద్దసంబంధమైన ఘనత వచ్చెను. ౧౭౫౯ లో 
అహ్గానులు జూటులను పెడలణొత్రిరి. తీసువాత ౨౦ సంవత్సర ముల 

వకు నీలా ఒక కరిచేతనుండి మజీయొకరిచేతికి బోవుచు ౧౭౮౮లో 

సింగి యాకు సశమణన్యెను, అచ్చట మరాశావారు గొప్ప an 

దో పసి ౨౦ సం వత్సర యులవణుకును మ్రైంచినే నానులచే తర్ ఫీ యు 

ln ౧౮౦2లో నిదె యింగ్నీ షువారి నధీన మయొొను. 

ఇచ్చటనుండి 

ముర ణ్ 

తిదుగ(బడం౧గా వారిని జయించి. పృభుత్వమువారు వారీకోటలను 

డగాట్టించిరి. ౧౮౫౨ లో నీజిల్లా సిపొయాలతిరుగ (దాటు నాయ. 

కులకు నళనుయ్యెను. జూట్ వారు రాజపుత్రులు, తురకలు. ఒకరితో FT 

నొకరు పోరాడి ప గుజలను మిక్కిలి. కారాక. 

అలీగడ్ (టోంకు) _ రాజపుత్రస్థానములోని. దగు 

టోంకుసంసానమండలి యుకప PE వైశాల్యము ౧౫౭ చదరపు 
థి 

ళు. జన ౧౦ ఫ్యా ౧6 ర 0౬౨. Wy అ 'మములు ౫౬. వసూలు 

ద ౧౧ 
౧౬౮౮ - ౧౭౪వ పవక Chee నా నమువా రగు రు, ననా 00. 

కశాద్దియంకమకణద న నిదె paul ప ఒకప్పుడు 

జయపఫురమువారి చేతిలోను ఊం డేను, ౧౮౦౪ బ్లో దీని నింగ్లీ షువారు 

పట్టుకొనిరి, ౧౮౦౫లో. పహోల్కరునకు . ఇచ్చివేసిరి.. ౧౮౧౮లో 

హోల్క_రు నోడించి. ిటిహప్ర పభుత్వమువారు- వీనిని. స్వాధీన 

ఫజుచుకొనిరి. 
కో 

అలీగడ్._ అలీఫురము 

౧౧౯రోలో దీనిని | 

నోహిల్ ఖండ్ అనుస్థలములకు బాట 

శర్చతిచిరి. 

_ 'జెంధుచున్నది, ఇచ్చట పోస్ట భ్ డిపారై నె శ్రంటువారికర్మా గిలయ మొకటి 

oes ఫ్ బ్బ బ వరి నెల ప్రాంత మున 

pe | అవత yn 

అణా 

నిచ్చివేసీరి, ఇందలి సగ భొగముకం కె నెక్కు_వ జాగీరుదారుల కింద 
నున్నది. ఇందు 3౭ చదర పుమెళ్లు సొగుబడ్కి 3౩ చదరపుమెళ్లు పల్ల ము. 

అలీగ డ్ (పట్టణము ) —-— యునె నై కెడ్ ప్రావిన్సు 

లోని అలీగడ్ జిల్లాకు ముఖ్యపట్టణము, దీనికి పూర్వపు శే పేరు కోయిల్ . 

జనసంఖ్య ౬౯ల్బా౯౬ 3. విరిలో చెక్కు_వమంది హిందువులు; మిగిలినవారి. 

లో తురక లెక్కు_వ, మహమదీయ పృ భుత్వ కాలమున నిది ఆగ్రాసు 

బాలే వేరీన ఒక సర్మా_రునకు వ నుం దను, లోడీల 

స్కభుత్వ కాలమున నిచ్చట నుహహ్తుదీయు దైన అధికారి యుండి, దీనికి 

మహముద్ గడ మని మేరు పె్టైను, ఇస్తే ౧౭౧౭లో దీనికి సావిత్. 

గడ మనునామము వచ్చెను. ౧౭౫౭ లో జాట్ వారు దీనికి రామగడ 

మన్న సే రడిరి. ఈసలమును జూట్ వారియొద్దనుండి త్రీసి సికొన్న నజప్ 

ఖాస్ దీనికి అలీగడ్ అన్నపేరు పెెను, 'దీని నప్పుడప్పుడు సాధన 
పటుచుకొన్ననొ రందటును ఇచ్చటిదుర్లమును క్రమముగ బల 

వచ్చిరి. ఇది మరా ఠావారియదీనమున నున్నప్పుడు, 

డి బోయికా (De 301806), 

పణుచదుచు 

సెరాన్ ( Perron y అను 

లీదుక్షమును మరా-శావారినిమి త్తము 
ఫ్రెంచి 

మిక్కిలి ఎలస జి చి 

ణు బే చ్యము గావించిరి, ఇస్సాకు మిక్కిలి పురాతనమయు లె న ఫాంందూూం 

నాదడేనాలయములయ వ కోవ ములు గూమిభాే దొరకును. ఇచ్చుట 

నే నాను 

ణి 
౧౮వ శతాబ్టియందుం గట్టిన గొప్పమసీ దొకటి గలదు, అలీగడమును, 

దానిసివారైన కోయిల్ ను గలసి ౧౮౬౫ లో నొకమ్యున్సిపాలిటన 

ఈపట్టణళు కళ్లాశ్రాశలములవిష యమున నభివృ నిని 

గలదు ; తాళములు చేయుమరలును, చ తిమరలును, పీండిమరలును 

బాల కలవు. ఈపట్టణము ముఖ్యముగ మప్యదీయులకొజకు సాపిండు6 

బడిన ఉన్న క్రకళాళాలక గుణించి ప్రఖ్యాతిని జెందియున్నది. దినిని 

సర్ సయ్యద్ ఆహమ్మదు అనునతే(ణు మహమహమ్మదీయులవి ద్యాభివృది ౩ 
పాట శీ ER 

౧౮౦M, ౧౮౦౬; ౧౮౧౬ సంవల్ఫగములలో నిచ్చట జపోకా దార్ల 
స్టాపిం చెను, ౧౯౨౦లో నిది విశ్వవిద్యాలయగార వపదమును బడసి 

దం థ్రీ గాం సో Tare = నది, హీిందూదేశ మంతటనుండియు మహమ్మదీయవి ద్యార్థ లీక్కు_ కు 

వ చ్చెదరు, 

అ లీ జ పు రప ట్ర ౯ ము ____ బంగాశబేశమందలి ౨౪ ప 

గణా లనుజిల్లాకు ముఖ్యస్థలకు. ఇది కలక త్తాపట్టణమునకు din 

నె వెపు శివారు 3 కలక స్లౌమ్యునిసిపాల్టీ లో చేరియున్న ది, పూర్వ 

మిచ్చట బంగాళ దేశపు లెల్టీ న. ఉం డెడివాండు, “హిం నవ 

పటాలమున కిది యొక శిబిరము. 

అలీవ వు ర ము జాట్లు నం _ బంగాళ దేశము, జల్పయిసడి 

జిల్లాలోని అలీఫురఫు సబ్ డస జకాకు ముఖ్యస్థ సలము, ఇది కుచ్ బిహార్ 

శ్లేట్నై రై ల్వేమాంద నున్న మంచి వ _ర్తకస్స స్థలము. ఇచ్చట ప ప్రతిసంవతృ 

కాప్పేసంత. జరగును. అది జక 

నెలవణకోు వ అదె టప వ్యచహాయసంబంధమైన గొప్పు ప ప్రదర్శన ముని 

చెప ఎనచ్చును, _మంచిసరకులు లెచ్చినవారికి.. బహుమతులు ముల్టును. 

నా ర్హరన్ చెం గాల్ మౌం'కుడ్ రైఫల్బునకు ఇది ముఖ్యస్థలము. 



సరం 

అలిషరను ( సంస్థానము ) __ బుందేల్ ఖండ్ ఏ జెన్సీ 
లోని చిన్న సనదీసంస్థానము. చై శాల్యము 23 చదరపుమైళ్లు, జన 
సంఖ్య | ౧౮౩౫౯౨. వసూలు రు, 506,00౦. ఇచ్చట సంస్థా నాధిపతికి 

_ దండనాధికారము (Criminal power) కలదు, 

అగ్నికులరాజపు త్రు, కు లలోని పరిహార శాఖవా(డు, వరి మాలప్రరుషు( 

డైన అచలసింగున కప్పటి పన్నారాశజైన రాజూ కాంచూపత్ అను 

నతండు ౧౭౫౭ లో నీరాజ్య మొసంగెను. బుందేల్ ఖండమునకు 

_ చాందానవాలైన అలీబహోదుర్ అనునతే(డు పృథు వైనప్పు జాతే 
డీజూగీరు దారునకు సన్న దొసంగను, 
దివాన్ సృతాపనీంహు( డనునత (డు. అలీబహోడుర్* కిటి ఈతే (శు 

ius అభీ పుర మని షే "పె స్పైను, ౧౮౦౮లో ఈస్ 

కంపెనీవా రీతనిహక్క్క లా! సన్న వొసంగిరి. పృతా 
నకు నలుగురు సత్తు లుండ్రీ. వారిలో బెద్దవాC డగు రావుపంచమ్ 

౧౮౩౫ లో (ప్రభుత్వమునకు వచ్చి రాజ్యమును నాలుగుభాగ ములుగ( 

కాని ఈవిభాగములను కంెపెనీనా - రొప్పుకొన లేదు, 
౧౮౪౭లో దివాన్ హిందూపత్ - అనునతండు రాజుగ నుండెను, 

_ఆతండు సీపొయీల తిరుగంాటు కాలమున బిటిషువారి! సాహాయ్య 
మొనర్చినందున వా రాతేనికి రు, PA 000 ఫలక్ బహుమతిచేసిరి 

చేసెను, 

ఈస సం స్టానాధీశ్వరు లిష్టమువచ్చినపిల్ల వానిని దత్తత చేసికానవచ్చు థి 
నని ౧౮౬౨లో వీరికి సన్నదు లొసంగ బడెను, మ 

ధిశ్వరుని పేరు ఛత్ర, పతిసింగ్ , ఈతనికి ౧౮౮౭ లో రావుబహద్దర్ , 

౧౮౮౭లో సి, యస్, Er ౧౯౦౩ లే రాజూ అనుబిరుదు లొసంగ( 
బడియె, వీరికి వంశప రంపరగ 6 రావు’ అన్న బిరుదు గలదు, 

ఈ సంస్థానయునకు ముఖ్యస్థలము అలీఫుర మనుగ్రామము, 
అచ్చటి జనసంఖ్య ౨౯3. 

(ల.  అలీవు ర ము ( సబొడివిజన్ ) . మం ర్యా rr 

3౪ పరగణా లనంబడుజిల్లాలోని యొక పాడ్ క కే ర్ 'సబ్డివిజకా, 

వి స్టీర్ణము ౧్కు౧౬రో చదర పుమెళ్లు, ఇందు ఈఎ40 చదరఫుమెళ్ల 
ందరబన్ సుందరవనము. అను చేశే ము కలదు, | 

సు (సు 1. ఇ ల జనసంఖ్య ములో ఒక చిన్న రాశిదీవియా, దానిమోంద కోటయు. గలదు, అది 
పూర్వము ఆం ల ( Angria ) అన(బకు మరాశఠాసర దారుల కోట. 

wld ఇందు bas పల్లెలున్కు ౬ పట్టణములును కలవు, 

౨, బ౦ గాళ చేశ మందలి 
జల్ పె పెగుడి అనుజిల్లాలోని తూర్చువై పుది. వైశాల్యము. ౧౧౪౨ | 

EE చదర ఫుమెళ్లు జనసంఖ్య ౧౩౧౯౩౫౩. ఇందు ౧౭౮ పల్లెలును 
.. ౧ మిలీటరీశిబిరమును. కలవు, ఇది భూశాన్ దేశపరాజునోద్దనుండి 

తీసి సీకొనంబడియెను. ఇటీవల నిచ్చట శేయాకతోయలు విస్తారముగ 
॥ నభివృద్ధిని జెందుచున్న వి, 

అ లీ బి ర్రీ దు పా క _ వీదర్తును బరిపొలించిన సులా 

ae నొకడు. కాసింబరీదు మనుమడు. ఇతండు తన తం డ్రిమర 
= శానంకరము క్రీ కః శ, ౧౫౮౯ య్ పింపోసన Sa ఇరీదోవంక 

ఇచ్చటిరాజు 

పాపాన “సులానులతోడి యుదములంబే కడ చిపోయినది, 

అప్పు డీ హు 

స్రీండియా 

పసీంగ 

రు జ౬౧్క౦ం౦౦ ల విలువగలవియు 

అలీపురము-అఆలిమర్షాకొఖాక్. 

మున షాహబిరుదమును ధరించినవారిలో నితంజే పృభముండు. ఇకని 
పితామహు( డగు కాొసింబరీదు కిరీటాది రాజదిహ్నములనేకాని 
పాహ యను రాజపిరుదమును ధరించినవాడు కాయకు, ఇతంకు వాల 

కసనర్తు కనన, ఈతని రాజ్య కాల మంతయు అహమదునగరు నిజాం 

నిజాం పాహీా 

సులానులతోడి మొదటి యుద్ధమున అలీబరీదు పరాజయము నొందుట 

చేత నితనిరాజ్యమునం జాలభౌగ మాసులానుల వళవుయినది, నిజాం. 
షా హీతోడి తరువాతియుద్ధమున ఆదిల్ పాహయొక్క తోడ్చాటువలన 
విజయమును గాంచినను బరీదుసకు విశేపుము (ప్రయోజనము లేక 
పోయొను, ఈశండు నలువదియై దేండ్లు రాజ్య మేలీనట్లః చెప ప్పూదురుః 

అలీబపహాదు 5 జ లాలన నరం నలు నవాబు." 

పూనా పప్యా రై యెన మొదటి బాజీ 5 *వ్రనకు మహమ్హదీయకుమారు.డైన 

౧-వ హం పేర్ బహవోదురునకు6 బెద్దకుమారు(డు. ౧౭౯౦ లో నానా 

'ఫడ్నవీస్ ఈతనికి బుం చేల్ఖండ్ రాజ్యము పట్టముక మెను. ఈత(డు 
తన తమ్ముండేన గాజీబహాదురును గొప సైన్యమును I Ped 

బుంచేళ్భఖండము పె దాడి వెడలెను, నానాఅర్జుక అనువానిని జంపీ 

పన్నా 

రాజ్యమును వళపజుచుకొనెను, ౧౨ సంవత్సర ములు రాజ్యము చేసీ 

౧౮ ౦౨-వ చ్రూంతమున మరణిం చెను, 

రాజూ బ ఖిసీంగ్ అనువానిని చెఆఅంబట్టి క జ్యమును 

© ధ్రీ బహాదుర్ ఖా కో__ భబాందాసంసానమునరక్ష్న చివర 

నవాబు, జుల్ వీకర్ అలీఖాన్ బహోనుర్ అనువాని కుమారుడు, 

౧౮౫౯ లో నీతందడు 5"జదోహులతోం గల సె నన్న సెపముమో (ద 

బి చ్రిటిముప ప్రభుత్వమువా fens రాజ్య భృష్ణునిం బేసి రాజ్యము తీసి 
లం, 

అవీ బాగ్ ( పట్టణము ) mn బొంబయిరాజధానియందలీ 

కొ లాబాజిల్లాకును, slate sree ముఖ్యస్తలము, 'శేవు 

జన 
సంఖ్య ౬302 సము ద దృపుటొడ్డుననుండి ఫర్తాంగుదూరమున సముద్ర, 

న బెంబాయికి దత్నీణమున:. ౧౯ మెళ్ళమాంద నుండును, 

ఈతండు. మహారొ స్ర్రలనావికా సెన్యమున కధిపతిగనుం డెను, ఈరేవున 

ఎగుమతులు సుమారు రు ౬౨౭3౦౦౦ విలువగలవియు, దిగుమతులు, 

(ప్రతిసంవత్సరము. జరగును, 

ఇచ్చట ౧౮౬౪౮ లో మ్యు న్సిపాల్టీ యేర్సడినది, 

అలీమున్హాకొఖాకా — ఇతండు ఢిల్లీ పొదుషా యస 
OC, మిత్రుడు. సాజహాోను రాజ్య మేలుచుండిన 

| కాలమున నితడు పర్షి ఆహా ప్రాంతమునకు గవర్న రుగనుండి కంధహోర 
| మునుగూడ చేలుచుం'డెను. ళంధహోరము మొదట మొగలాయీాల. 
యధీనరుం దుం గౌను కాని, జహోంగీరుకాలమున దీనిని పర్షి యనులు 



అలీమన్ జిద్ - అలీవర్తీఖాళ 

౫ కొనిరి, హాజహోను సింహాసన మెక్కి_నతరువాత నితే€ డమూల్యము 
. లస బహునుతుల, దువ్యసం చయముల నలిమర్దానునకుం బంపీ యతని 

సొహాయ్యమున కంధహారును మరలం దిస్సికా చెను. తరువాత గొంత 

కాలమున కలీమర్హాను హీందూస్తానమునకు రాయగా నొక గొప్పపదవి 

నొసంగి లో తెనదగ్గలు నుంచుకొ నెను, లాహకోరుపట్టణము 

నెద( బాజణుచున్న పము అలీమశాను త తృవ్వించినడే, 
ట్ a 

అలీమస్ జిడ్ ___ వాయవ్యసు పొలి మేర 

లోని ఖై బర్ కనువులోనున్న ఒక పల్లె. ఇచ్చట కోట గలదు, 

అలీమిన్షా __ ఇతండు చాబరుయొక్క పితృవ్యుండు.. 
తండ్రే, గతించునప్పటికి బాబరు శేవలము ౧౨ ఏండ్ల బాలుండు. ఆసమ 

యమును గనిపట్ట అలిమిళ్హా బాూాబరునకు సంబంధించిన 

ప్రాంతమును ముట్టడించి కళంరీకతు చేసికొనెను, డేట్లు 

గావించినను బాబరుమా త, దన జీవితములో "నికఘ్కూవగ 6 

బొగణీయు న్నాడు, అతని లేఖానుసార పిత ౧డు వ్యాయామశీలుండు,. 

సర్ ఘనా 

ఇత 

మిత ని 

సామువిద్యలందు “నేర్చరి. విద్యావంతుండు గాకపోయినను న్యాయ 

వ రి. ఇతనివంశీయులగు "ఏేసలసల హో ననుసరించుదుండువా.డు, ముస 

లానుమతే ముపె నితని కమితేభ క్తి. ఖ్యాాజాయు ర్త తరువు లేక యీకార్య 

మును జేయువాడు కాడు. చేసినవా గ్దానమును మజువండు, యుద్ద 

మున వెన్ను చూపడు, భనుర్విద్యానిపుణుండు. 

అ ర్రీ ముబారక్ _ బెంగాలుచేశము శేలీన నవాబు, 

శ్రీః శ ౧౨కర-వ సంవత్సరములో బంగాళదేశపు నవాబు చని 

పోయినప్పుడు ఉంట సే యతని కవచవాహాకుC డొకండు ముబారక్ షూ 

యనుే పీలుతో తానే రాజు నని పః కోటించెను. కాని యింతేలో అలీ 

ముబారక్ అతనిని జంపి గార్ ఖాన చేర్చజుచుకొని అలీషా. 

అనుబిరుదుతో ననా బయ్యెనుః ఆెటండ్లపాటు రాజ్య మేలినపై నితనిని 

ఫవతిత చుం డగు జోడీ ఇలీయాస్ అనునత (డు బలవంతముగరి జం"పెను, 

 అలీరోజీ సూ 5 (| సా) = మధ్య | హీందూ 

ప్రభుత్వము ( Chiefship ). ఇది. 

భోపొవర్ వీ జెన్నీలో చేరినది. వి _స్తీర్ణము ౮౩౬ చదరపు మెళ్లు; 
జేశీమందలీ ఓక గ్యారంటీడ ప్ర 

చగ్రామములసంఖ్య 308౭. జనసంఖ్య _ రాణ ౨౬౮. - వీరిలో భిల్లులు 

భీలాలులు అను ఆరణ్యకజాతివా రెక్టు వగయగలరు. ఈసంసానము ౫ పర 

గణాలుగ విఛజింప బడినది. ఈ సంస్థా నాధీశ్వరునకు శికు విధానము 

నందు మొదటితరగతి మేజ నైటు అధికారము గలదు, - వసూలు 

రు, ౧౦౦) ౦౦౦. నీరు ధార్ సంస్థా నాధీశ్వరునకు సంవత్సరమునకు 

రు, ౮౬.౦౦ కప్పము కట్టవలయును, మాలవాఖీల్ల మైన్యము( Malwa. 

Bhil corps yనక చ్రిటిమప (సృభుత్వమువారికి రు. ౧౨౭౧ ఇచ్చి 

దరు, సంస్టానమపారు 2 ౭ ప్రశవుకహింరీహారళాలల శేక్చటేవిరి.. 

తనందటేవ్ అనునాతం . డొకండు తన దేశమును ' వదలి యిచ్చొట | ఇంగ్లీ షువారికి అలీవర్నీ ఖాన్ ఉత్తరు కకక ౧౭౫౩ లో. అలీవరి 

' నొొప్పుకొనరు, 

పరగణా 

బోలా పూ జుద్దిన్ నవాబ్ pT మాయెను, 

౫కి౧ 

౧౮౩ ? లో కోట గప్రైనట, ఉదయప్రరమువారు వీరిసం బంధము 

అనంద దేవునకు బుగల్ లేవ్, కేసర్ దేన్ అను ముని 

మనుమ లీద్ద బుండిరి, వారిలో మొదటివాండు అలీరాజ్ పురమునకు. 

శెండవవా(డు చో బత్ సంస్థానమునకు నధిపతు-లెరి. 

రాణాప చపృతాపసింగ్. a డిక్క_డ 

౧౮౧౮ లో 

రాజ్యము చేయుచుం డెను, 

ఈతనికి ౩ ముసాపీర్ మ చని అను తురక మంత్తిగ నుండెను, రాజు 

చనిపోయినప్పు డాతనిభోర్య గర్భిణిగ నుండెను, ఆమెక బస్ మత్ సిం 

గనుకుమారు (డు గలీగెను. వాడు ౧౮౬౨ లో చనిపోన్చేచు తన 

యిద్దబుకుమా రులకును రాజ్యము పంచి: పెట్టు మని మృత్యుష త్ర, ముల 

వ్రాసెను, కాని చ్రిటీమప ప్రభుత్వమువారు దాని నొప్పుకొనక "పెద్ద 

హరం టై న భన oe మిచ్చిరి. వాల డయోగ్యుం జి 

౧౮౭౧ లో వానిని పదచ్యుతుని జేసి వాని తములడేన రూప డేవు 

నకు రాజ్య మిచ్చిరి. వా డపు త్రృకులడె ౧౮ర౨ లో మరణము 

నొందెను. గవర్న మెంటువారు రాజ్యము స్వాధినపటు చుకా నక సోం 

శ్వా శాహార్ వంశముననుండి విజయసింహు. డనువానిని దెచ్చి గద్దె 

నెక్కింంచిరి, ఠాకూర్ జిత్ సింగ్ అనువాంయటు. తాను రాజ్యమునకు 

దగ్గజివారసుడ నని కొందబుఖిల్లులను ప్రోగుచేసి కొని అల్లరిచేయ 

సాగెను. కాని మాల్వా ఫిల్టుల వైన్యమలసా యము నను, మధ్య హిందూ 

స్టా న పుసక్ఞ పుదళ ముల (Central India Hore) సాయమునను 

అత డోడీంపయి డెను. విజయసింగ్ ౧౮౯౦ లో మృశుండయ్యెనుః 

వానిజ్ఞతిరైమైన చ,తౌపసింగ్ అనువా. డిప్పుడు రాజ్యము చేయు 

చున్న వాండు. ఈరాజులకు. రాణా ei కో గుండ్ల గారవ. 

మును గలదు, 

 అలీవర్ణీభాళ (౧౬౭౬ ౧a) ఇ... ఇతండు 

బెంగాల్, పీవీకి, ఒరిస్సాలకు నవాబ్ నజిము, తం డే సేతు మారా 

మహామద్ . ఈతండు ఒరిస్సా గవర్న నై న నవాబ్ మూ హార్జీన యొక్క 

నేనానిగ 6 చ్రవేశించెను, (క కీ , క. ౧౭౨౬లో జపారాఖాన్ చని 

అప్పుడు అలీవరీ ర ఖాన్ 

సామ్రాజ్య వైన్యమునకు జనరలుగ నియమింప6ంబఆడెను; ౧౭౨౯ ల్లో 

[Dredg గపర్నరుగ6 చేయబడెను; ౧౭౩౫లో పూ ాద్దికా 

చనిపోగా చాతేనికుమారు(డైన సరఫారజ్ ఖాన్ రా జాయెను. 

౧4౮౪౦ లో అలీవర్టీ ఖాక సరఫారజ్ ఖాన్తో. బోరాడి అతనిని 

జంపి నిజామతును 'స్వాధీనపటు చుకొ నెను. ఈతనిని బెంగాలులో. 

ముహాబఠ్ జంగ్ అని పిలీచెదరు. ౧౭౮౧ టో "బెంగాలు క్ మరాఠా 

వారు దండే త్తి తి రాయగా వారి సే నానియెన భాస్కర్ పండితుని అలీవర్లీ 

ఖాన్ మ్రరముగం జం పెను, తుదకు మరాఠాదాడికిC rss 

hse అలీవర్లీ ఖాన్ మరాశావారిక్కి జరిస్నా యిచ్చుటకును 

సంవత్సరమునకు (౧౨ లక్షల రూపాయలు కప్పము కట్టుటకును 

జడం బడి, వారితో స సంధి చేని సరో” నెను, ౧౭౮౨లో త జ 

వలననుండి సంరథ్నీంచుకొ నుటకు. కందకము. తృవ్వుకొనునిమి త్తే త్రము 



సకం అలీవాల్ -అలెగ్గాండరు 

ఖాన్ తనమనుముని పెంచుకొని రాజ్య మిచ్చి, ౧౪౫౬-వ అనా ర 

ఏప్రియల్ నెల ౯-వ 'దేదీని మరణిం చెను. 

జార్ర్రాక్ తాలూకాకు సంబంధించిన ఒక గ్రా మము =. ఇచ్చట నే 

ఆంగ్లేయులు సిక్క్కలను జయించినారు (౨౮-వ జనవరి ౧౮ర౬-వ 

సంవత్సరమున ). సిక్కులు అలీవాల్ 3 భుంద్బి దీ చ్యామముల కెంటిలోను 

తమ ౧౫౦౦౦ _సెనికులను శెండునేనలుగ por యుంచి శత్రు, 

సేన్యములరాక శదురుచూచు చుండి డిరి, ఆంగైయుల కీ రహస్యము 

శెలిసిపోయినది, అందుచే వారు శెంటికిని నడువునుండి రెక్క మలి 

'యుకడెసనండి వచ్చి హరఠాత్తుగ అలీవాల్ ఇ పెం బస్రి. స్మిర్కు_ నేనలలో | 

ముఖ్య భాగము ఆలీవాలలో ణే యున్నది, సిక్కు లోడిపోయిరి, 
తకు మరల భుంద్బి ష్ SC జర గను, ఈమాటు సీక్కు_లు 

MOTTE నాంగేయుల నెదురొ_నిరి, శ త్రువులు తమ 

సేనను మూా(డుమాటులు చీల్సి వై చినను సిక్ర్ము_లు మరలమరల. గలసీ 

పోరాడుచుండిరి. తుద కాంగేయులు తమఫిరంగులబలము పూ ర్లముగ 

నుప ఫయోగించిన మై పెని సిక్కులు నిలవతాల పాజీపోయిరి. 

మ. చీటికిని నాటి భుం దీ ద్రీయుద్ధమునుగూర్చి జంపా 

కోథలుగర జెప్పుకొనుచుందురు. సా:టియాహవమునందు మరణించిన 

సిక్కు_లస్మరణచిహ్హ ముగ నెలకొల్పబడిన పెద్ద స్తంభ. మొకటి 

వేంటికిని గలదు ( భుం ద్రీదగ్గజ ( )* 

అలుగును ల్లి నోడు __ 

తాలూకాలోని ఈనాము గ్రా నుము. ఇచటిజనసంఖ్య ౨౬౨(౧౯౩ ౧). 

గుంటూరుబిలా పల్నాడు 
ap 

కాయందలి ల న అలా ౯౮ (౧౯౩౦౧) 

అలు నః ల జ. వీళాఖపట్టణముజిల్లా 

' శాలూకాయందిలి థా దారీశ్రానుము, _ఇందలిజనసంఖ్య ౨0౦౬౮ 

( “=e శ్ 

జమీకొాదారీ గ్రామము. వటి . ౧౦౬౭ (౧౯౩౧). 

అలెక్సియన్, కామ్నెనన్. (రొరకళో = అ 

— బిజకొ శుక చ క వ రులలో మిక్కిలి సామర్ల ర్భ శ్రముగలవాండు, 

| ౧౦౮౧ లో పింహోసన మెక్కు.ను,. ఇలేని రాజ్యమునకు "పెక్కు 

దిక్కులనుండి పెక్కుమందిశ త్రు తువులు బాధ కలిగించుదున్నన్సు ౨ 2 

సంవత్సరముల ప్ర 

ప బజుచుకొని, సైన్య ములను బాగుపజీచి తనసా మ్ర్య్య్యమ నఫివృద్ధి చేసి 

కొనెను, _ 

| _ అలెక్పియన్ పీట్రోవిచ్ (౧౬౯౦-౧౭౧౮) _ 
స పీటర్ దెం గ lle పెద్దకునూరు (డు. తం డి Gens, 

gfe ఫీలిప్పుయొక్క_ కుమారు(డ్ఫు 

విజయనగరము 

అ లెగ్గాండరు ఖ్ సీకమున కంతకును రా జయ్యెను, 

యొడువబకును వ చ్చెను, 
GS : | 

ప్రభుక్వకాలనం దీత డు తేన ఆదాయమును చక్క_ం UL 

| వ్యతిరేకం డగుటచే నీతనికి రాజ్యా రత లే దనిరి, ఇకండు చేళాంత 
రములకుం బోయి తిరిగివచ్చి చెఅసాలలో చనివోరమెను, 

తుడు రెండవ వృుతుర ను జేర రా జయను, 

ఇత నికుమా 

అ లెక్సియన్ స్ మిఖలోవిచ్ (౧౬౨౯- ౧౬౭౬) ద 

రసా దేశమునకు రాజు, ౧౬౦ లో రా జ్యుమునకు వచ్చెను, పోలం 

డును గలి చెను (౧౬ UY _ ౧౬౬౭), స్వీడనుత్ పోరాడి నఖీరి యాకు 

తూర్చుదిక్క_వజుకును రాజ్యవిస్తారము గావించెను, ఢాక కి” సాక్ళు 

అనువారు తిరుగ(బనిన్క వారి నణ6బెను (౧౬౭౨). చట్లముల సన్నిటే 

నొక్క_చోటికిం దెచ్చి సృృతులుగ నేర్పజచెను, పశ్చిమయూరో పు 

ఖిండమునకు రాకపోకల నేర్పలీ చెను, 

అలెగ్గాండరు (క్రీ. భా, ౩౫౬-౩౨౩) __ 
ఈత నికి wa (దెగ్రేటు) అన్న బిరుదు కలదు. 

U సుదేశమునందలి వ oe 'మసీడోనియా రాజయిన 

జగ జత, అప్పుడు. తెలిసినంత 

ప్రపంచము నంతయు గెలీిచినవాండు, కొన్ని యేండ్ల వలికును 

(3563-3౬) త్త తత్వవేత్త త్రయెన అరిస్థాటలునొద్ద లి? ల 

చాను. ఇకువదిసంవళ్ళర ములకయ సృవచ్చినప్పుడు ( ౨౨౬ ) తండి, 

పోయా రా జయ్యెను. గీ గీ సుదేశ్లమందలి యితేరరాజ్యయుల నన్ని ంటిసే 

| వళశపబుచుకొ చెను, be దం జె త్తిపోయి యచ్చట 

పెక్కు_రుకు, తృపుల నోడిం చెను ( 33౫, చే ). ఫొయినిషియా, మైక్, 

కు ' ఈజిఫ్టును వళేపబుచుక్రొ నెను (3౩9౨). పార 

క్ క్ర వ ర్రీయెన దా రా( “జెరయస్ )ను 3 3౧-వ సంవత్సరము సె 

| బరు bibs బూ. ర్తి బరాభ్విం చెను, అంతే బ్యాబిలోన్ ఏ; సూసా దేఫ 

ములు వశీ మయ్యెను. పార సీక దేశమునకు. బురాతన రాజధానిర్దెన 

పు దోచుకొని ౪ కోట్లు నమును సం గృహీం 

చెను. పార నీకచ క వర్తి మోస గానిచేం జంప(బకయణగా (330, మే), 

అఫ్ గానిస్తానము, 

(UU 
=. చెలూచిస్తానములను ఆ క్ర మిం చేను: ( ౨ ౨9౯ ): ప్ో ం మాకు పర్థం కు 

ఖై rina హీంమా దేశమునకు వచ్చి 1 3౨౬ లో 

సింధునది దా(టి హైడాస్పస్ ( సత్లజ్ కది యొడ్డున కూర లాగు 
పోర్టసురాజు ' నోడింబెను, అచ్చటనుండి హీ ఫాసీస్( వీ చూస్ నది 

అచ్చట నతని సైన్యములు ముందునకు సెళ్ళ 

మని తిరుగంబాటు చేసినందున అతండు. మరలి సింధునదీము ముఖమునొద్ద 

పడవలలో "సము ద్రముం జేశను, ఆమార్షముగ చెలూచిస్తానముసకు? 

బోయి ఏ ౨౮ “పులో నూసాకు( జేశెను, 

నందు రమారమి దె సంవత్సరము అనో వని. చెప్పవచ్చును. ఆత (డు 

పొందూకుశపర్యతమును దాటినది ఏ ౨౭-వ సంవత్సరమున, ౧౯ 
| నెల లాత (డు సింభునదికి తూర్పు భాగమం దుండెను. సూసాలో 
| శాత డిద్దజు కాలా నివాహమా డెను, టీ గీ కువారికిని పార 

ఆతంకు హిందూ దేళము 



అ అ గాండరు 

సీకులకపను సమ్మేళనము చేయవల౫ు ననుతలంపుతో నాత6 డి ట్లాన 

lia 3 ౨౦ ఫీ నాత నియొద్దకు శస్కపంచమండలి గొప్పగొప్ప 

చక్తృవ ర్తులుగూడ తమ రాయబారుల నంసిరి, అరబ్బీ దేశమును 
క తాత 

ఇాయేను, ఈత (డు రాజ్యము చేసినది ౧౨ సంవతృగములయినను, 

మరణ సమయమున నీతనిక్షి 3౨ సంవత్సర ముల వయసుమా త్ర 

ముండినను, ఈతే నిదిగ్వి జయ మయా త్ర, త్ర లల్యన్ముతే మైనవి, అప్పటికి మాన 

వునకుం దెలిసినట్ట ప్ర కంచము నంతయు నొకమూలనుండి మజటిమయొక 

పూలవణజక్రపను sett వా. జీత. డొక్కుండే కానవచ్చుచున్నాండు, | 

దిగ్విజయ ము చవేయుటయీకాక్ష గీ గ్పీకు దేశపునాగరకళను ప్ర Ss 
చదల టన్ను వ్యాప్ిం ప6జే “నును, 

ల 25 అ లెగాం ఉరు స్ శబ్దము ss 6 అలక సుందర ి 

రూపముగను, 'అరబ్బీపార పీ కాదిభావలలో “ సికందర్ * “ ఇస్కు_౦ 

ద్ * అను రూపముగను కానవచ్చుచున్నది. మహారా షూదిఛభెవ. 
యు లళోో* సికందర్ రూప మే వాడెదరు, 

అలగా డర అఫ్రాడీని సియన్ __ ఈతండు 

yp శ్ర, ౨-వ “కశాల్ది నాయడు, ఈతనిని ౨-వ అరిస్థాటల్ అనియెదరు. 

ఈత (డు ఏ'"థెన్సు పట్టలా మునందలి లీసియమ్ 

శ్రీః శ, ౨౦౦లో మ హామహో పాధ్యాయు(డుగ నుం 'డొను, అరిస్టా 

టలు గృంథముల పె భావ్యమ:లను వ్రాసెను, రత్తజ్ఞానమును 

౦థధములనుగహాడ రచించెను, స్వతం తగ 

అలెస్టాండ రు జాక్ (౧౮౬౦-౧౮౭౩) _౬ 

రొ మేనియా దేశపురాజపు తుడు, ౧౮౮౪౮ లో టర్కీకి వ్యతిరిక్త 

ముగ బొతీయవాదులతోో గలసెను, ౧౮౯. టా మాల్ జేనియా, 

వలాఫియా ప్రాంతీములకిర సోస్పాదారుగ చెన్ను కొనయుడియె, కాని 

కాలమఘువజకును లోక, 

వదలుకొ నెను, 

న "అఆ న Oo ఆరు, నె వ్ స్మి (౧౨౧౯-౧౨౬ ౩ ) — 

రష్యా రజవంశములోని వాడు. తారారులు ర స్యూ దేశముమోందికి 

వ కీణముననుండియు, 
వాండ్రు ఊఉ త్తరముననుం డియో దండెత్తి రాగా ఈతడు 

'నవాయొద్ద ౧౨౯౪౦ లో చెల్లాచెదరు వే'సిను, అందువలన నితనికి 

నవ్ స్కీ అన్న బిరుదు Wea 

అార్యవచ్చిన సివమత సం 
శ పాప్ అటా 

జీవించియుండలా 

స్వా 

హొాంచుచుండ నీజగ బే బలే 3౨౨ లో( గీరి శేషు, 

న విద్యా పీఠము నకు | 

లొవీనియా బేశము. 
వారిని 

ఇటి = లీతనియం దుం డెను, 
లు ౧ (0 ల టే 

రో-వ ఇన్నొ సెంట్ అనుపోఫు 
ప్రృ్రదాయములను కలుపవలయు నని. (౧౬౫౧౫. - ౧౬౬౭); ఈఠడు ౧౫౯౯ లో జ న్ని 0 చెను, ౧౬౫౫4 జల్ 

ప్రయత్నము చెయంగా. నీత6 డాప స్కృయత్నము చెదిరించెను, ఈకండు - 

వ,జ లీతనిని మిక్కిలీ గౌరవించుచుండిరి; చని. 

పోయినతరువాత టబేవునిగ భావించిరి, ఈతనిగౌర వార్థము ౧౭౧౦లో! 
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పీటర్ ది - చేట్ అనుర స్యాదకృవ_ర్రీ ఈతని దిగ్విజయస్టలమైన "సేనా 

యొద్ద గొప్పమళమును కట్టించెను. అందు ౧౨ బేవాలయములం గో లువు. 

రష్యా దేశమున కంతకును మతాభార్యుండైన సరువు ఇచ్చట నివ సిబి 

యుండును, ఇన్చట మతసంబంధ మెన విద్యా పళమును, పక్కా వుం పహో 

మహులసమాథుబును కలవు. 

అలెగ్గాండరో (పోపులు) __ కోములో మతాసుడువు 

లుగ నున్న పోపులపీఠము నధిపై.౦చిన వారిలో నెనమండ్ర్రు అలెగా 0 ౮౫రు 

నామ భేయులు గలరు. వారిలో నీ (క్రిందినల్లురును “పేరొ_న(దగిన చారు: 

౧. ౨-వ అలెగ్రా అ-పరు 
తద బు ర్ మక్ క్యాథలిక్ సంక్కుజా 

యమును సంస్కరించుటకు కొంత (ప్రయత్నించెను, విలయం * ది- 

కాక్ కరర్ ? అనువాని కీంగ్గండుమో(దికి దండెత్తుటకు సెల ఇచ్చెను, 

(౧౦౬౧-౭౨ ) మిలక్ నివాసి, 

౨, ర-వ అలెగా కారు 

(౧౧౪౯-౮౧). యూరోోపుఖండ చరిత్రయందలి మధ్య లక గము 

( Middle ages )నం దీస్థానము నలంకరించిన పోపఫులలో షూంనత( 

జెందినవాండు, ౧౧౫౯ లో పోపుపదవి వహించెను.  ఈఈంళతు.ండు 

డరీక్ బర్చరోస్నా. ఆను చక్తవ ర్టీతోం బోరాడి “గాలిచి 

౭లో ఆతనిచే వేనిస్ సంఫేమి౭ద సంతకము  వేేయిం 

చెను, అందువలన ఇటలీదేశపు 6 స్వాతంత్ర, § రతుకుల ? 

బిరువదము వహీం'చెను : థామస్ బెశట్ అనుమ తాబార్యు ని “యంపి 

నందున కై ఇంగ్లండు దేశపురా జై న రండవ హె నీకి పళ్చాతైాకము. 

గలుగునట్లు చేసెను. ౧౧౭౯ లో మతాచార్యుల సంఘమునుగికూా గీ 

పోపును ఎన్నుకొ నునట్టివిధానముల ేర్చబిబెను, వాని ననుసరిం చుయే 
ఇప్పటికిని పోపు 'లెన్నుకొనంబ'డెవరు, చివరకు రోముననుండి a 

యన్న 

గొట్ట(బడినందున దేశాంతిరమునందు కాలముగడపవలసీనవాం ₹కా హను. 

Ie స వా రాతనిని ౧౮౭౧ వణకు నధికారిగ నోప్పుకొన లేరు, చాల 

యుండుగ నున్నను. చివర కన్నికకులవారును 
| స. fe ate ౧౫౦౩ . ఈతని, సూర్యా శే, స్ట మనామము mE. జ నో 

అతనికి వ్యతిరేక కము క ౧౮౬౬ లో అత(కు తన యధికారమును | జ 
+ on™ వ్ బోర్లియా, ఇత (డు మిక్కిలి విపషయాస కండు, ౧క౯౨ ల్ో పో 

3+ అ-వ అ లె గౌ ం౮హగు 

పయ్యెను, తన కొక యుంపుడుక శ త్తైవలన ఫుట్టిన ఫు పు తృ ప్ర తె కలప 

రాజ్యాదుల సంపాదింపవ లెనని యెన్ని యో. కు ట్ర లను శ్ర తన 

కడమువచ్చినవారిని, రహ స్యముగ పొడీపింవియ ఏ విషము పెట్టం చియు 
చంపించెను, ఇత(డు వ్యవహార చతురుండు ; రాజకార్యకళలఎలతు ; ; 
కళాకాళల పీ పయు6డు 9 శాస్ర జ్ఞాలపోపుకుండు 3 లోకళాంధ ఇక్రుండు, 

ళో 8 -వ అ లెగ్రాణషాగు 

ఫో పాయెను. ఇతడు పండితుల నాదిరించేను. ల్యాటిన్ కూ. లా 

కొన్ని కొవ్యములు చౌ "సిను, ఈతండు రోముపట్టణము నశ్సై 
మది 

నొందించెను, కలాల ఫ్రైన్సుటేోపురాకైన తగ లకలొయాా లి 
అను 



స రర 

వానికిని పోరాటము గలిగినందున అంతవజక్రు పోపు, ప ప,ళుత్వములో 

నుండిన అలిగ్నాకాఅనుపట్టణము ఫ్రా ఫ్రాన్సు రాజు నధీనమాయొను(౧౬౬౨), 

అలెగ్జాండరు (రష్యా) —_ ఈపేరుగల రాజులు. 

రస్యాచేళమునరదు ముగురు రాజ్యము 6 దెపిని, 

౧. ౧-వ అలెగ్జాండరు (క్రీ.శ, 

౧౭౭౭ ౭-౧౮౨). ఇత నియసలు పేరు పావ్షొవిచ్, ౧-వ పాల్ 

అనువాని సెద్దకుమారు(కు, ఇతడు లహోర్స్ అను మహామహాునియొద్ద 

విద్య సభ్య సిం చెను, ౧౮౦౧ లో అ లెగ్టాండరుతం ట్ర యెన స 

. భ్. ్రాన్పునకు 

క. _వ్యతిరేకముగ ప ప్రష్యా దేశమతో ౧౮౦౭ లో టిల్ సిట్ నొద్ద క 

" చంపయిడినందున నీతండు రా జమ్యొను, 

కొనెను. ౧౮౧౨ లో నెపోలీయన్ బ్రహ్మాండమైన సైన్యమును దీసిక్రా 
రహా దేశము పెకి దండువిడలెను. కాని అచ్చటి చలివలన spt: 

కోలుపోయి నిరాశుండే తిరిగి రావలసినవా( జయను, పవి త త్రీసంధి 
( Holy Alliance) అనుదానిని సమకూర్వుటలో నీత డ్ (డు. 

జారి యయా ఫీకాలెండ్  అనుదేశములను ర ష్యాలాేం గలుఫుకొ నెను ' 

(౧౮౦౯). పోలెండ్ పె ర స్యావారి యధికార మును దృఢపటీబెను, 
ఈతడు = పెక పొకళాలలను, విశ్వవిద్యాలయ ములను Fa వీంచెను, 

వ ర్తకమును ఊన్న తావస్థకం చెచ్చెను. 
థి 

మాన్ని వారికి స్నేవాము గుదిర్చెను., మొదట నిట్టిమహా కార్య ములను 

జేసినను చివరకు గొంత weak యయ్యెను. క 

౨. ౨-వ అలెగ్జాండరు, నికొలా 

విచ్ (శ్ర. శ ౧౮౯౧౮ - ౧౮౮౧). ఈతండు ౧౮౫౫ లో . రాజ్య / 

మునకు వచ్చెను, ఇతనికాలములో కి క్రిమియన్ యుద్ధమును, టర్కీ తో 
యుద్ధమును (౧౮౭౭) జర గను, 3 క్రిమియకొయాద్ధ మిత (డు రాజ్య 

మునకు వచ్చునప్పటిశే జరగచుండెను.. మధ్య ఆసియాలో నున్న 
తురుష్కుల, గుంప్రులతో అప్పు 

౧౮౮౧) తఈరండు రష్యాసా మ్రాజ్యముయొక్క. అగ్నే యదిక్కు_న 

నుందు సరిహద్దు చాలదూరము జరెను, కేస్ ప్రాంతమునందలి ] 

౧౮౬వ ల పో లెండుబేశ 
సులు తితుగయబాటు చేయగా మిక్కి_లి క్రూారుడె ఆ తిరుగణాటు || 

నణంచివేసెను. ౧౮౬౧ లో బానిసలను విము ఈ  జేయుటలో నీతండు. 

ప్రాముఖ్యము నహిం వెను, రష్యా బేళమందలి. ఒసిన్యమున్సు న్యాయ ఆ 

౧౮౭౨లో ఈత. 

తి శ్రిటేశసంధి (Triple Alliance ) 

స గానిరోచెను..  ఈశనిరాబ్యమ్మనయు Hira ( Nihilists yy. 

జనుల Ps స్వాధీనపటు చుకొ నెను, 

పష! బాగపఅుచుట కై యతల్నిం చెను, 

యా జర్ర నీలతో 

"అను అరాజకులు : ప్రబలి ఇతనిని జంపుటకు. 

న 

| "ప్రవర్త రనమునందు 

ప్ర కె దీలను శోభ 

పెట్టుట మాన్పెను. రహస్యముగ విచారించు న్యాయసభలను చాలీం. 
చెను, కుమారులు తలి ల్లీ దండ్రుల సరకులవలె అన్యా శ్ర్రాంతము చేయు. 
నాచారము మార్చెను. మతాధికారులకును (స్కజలకును గల ద్వేసము 

న్ మెను చక సంస్కా.రములం జేసెను... 
'యమువేంటి మతగురువుల. ' సర ప్రదాయమును ( Fler ) డప్పుడు: పోరాడి (౧౮ ఓం. 

పో ( న్న స్థాపించేను, 

'హెన్సీతో నార్హంబ్సియా, కంట్కియా 

అ లెగ్గాండ ద్ర 

'డాయెను, ౧౮౮౧ మార్చి, ౧౨౩-వ తేదీని - తనరాజధాని యెన 

సెంటుపీటర్సు బర్లులో రథముమో౭దం బోవుచుండ నరాజకు లీతని 

మీ(ద' బాంబు వేసి యీతని6 జంపిరి. 

ఏ, 3-వ అ లెహ్హైండరు( ౧౮౪౮౫ - 
౧౮౯౪) శెండవ అలెగ్గాండరునకుC గుమారు (డు. మిక్కిలి బలశాలి, 

నిమ్మపటుండు, మోటువా6డు, రష్యా దేశ 

మింకను నితర రాజ్యములను గెలువవ లె నన్నతలంఫు గలవాండు, 

భ్రూ జల సైన్యములను. హెచ్చుచేసెను, 

అలెగ్గాం డరు (సర్వియా ) — ఇతనిని ౧-వ అలె 
చండ రనియెదరు. ఇతండు ౧౮౭౯లో. బుట్ట ౧౯౦౩౨ లో మర 
ణము నెంచెను. (౧౮౮౯ లో రా జ్య మునకు వచ్చెను, ౧౯౦౦ లో 

టు టగామెల్చిక్ అనునామెను వివాహ మాను. ప్రజ రీవివాహమున 
ఫ్రపడలేదు. అందుచే ౧౯౦౩లో రాజధానియైన "బెల్ గడ్ పట్ట 
ని గాజు రాణీయుయ జంపంబడి రి, 

అ లెగ్డా౦డరు, 'నెవెరస్ (౨౦౮ - ౨కి తోనో 
చ క వర్తి ర్తి, ౨౨౨ ః లో పె ప్రైటోరీయన్సు అనువా రీతనిని చక్రవర్తి గ 
ఇచ్నకానిరి, ఇకయడు ధీశాలి, విద్యాసక్సి యు, 
లా తిరుగంబడ్న చ్రైటోరియన్సు వినిని జంపిరి, 

న్యాయదృష్ట్రియుC 

_ అలెగ్గాండర (స్కా._ట్లండ్ ) — స్మా_ట్లండ్ 

దేశమునం డీపేరులరాబజులు ముగ్గురు he చేసిరి, 

౧: ౧=వ అ లెగ్టాండరు (శీ. 
శ ౧౦౭౮ - ౧౧౨౪) ఈతండు ౧౧౦౭ లో ర" జ్య మనకు వచ్చేను, 
జ, డు తర దేశము నకుమాత్రము రాజుగ నుం జెను, ఇత నితము డైన 

-వ జీవిడ్ దేషీణ దేశమునకు రాజుగ నుం 'జెను, కన! hes 

'రోమకిసం 

ee న "నెలకొ ల్చెను, 

నం... మా వావ అలెస్టైండదు (క్రీ 
౧౧౯౮ - "౧౨౪౯. విలియం _ది లయకా ల 
౧౨౧౪౮ లో _ రాజ్యమునకు వచ్చెను, ఇంగ ండురా వన 3-వ్ 

(ప్రాంతములను గుణించి 

RA లో . సంధి చేస కా నియెను. ఇంగ షురాజు సోదరి యగు జోన్ 
కుమారిని వివాహ మాడెను, తనకు సామంతుని గమ్మని హనీ 
“యితని. బలవంతపటిెను. గాని ౧౨౮౪౮ లో. న్యూశేసిల్ సంధితో 

నాతగాదా , :, ఉఅ౯ాయిపోయెను, ఈత (డు “మతమును (Church) అ ప్రయత్నించుటచే || రక్షించెను, చట్టములను sane తన కు! యం. వారి _నడంచుటప పక్కల ప్రరమార్థముల న. “లండ్ చేశమునమ స సంపద గలుగండేసె 



“I = వఅ'లెగాండరు (ఈ 

౧౨౦౧ - ౧౨౮౫). ౨-వ అ లెగ్టాండరుకుమారుండు, ఎనిమిజేండ్ల 
 వయస్సున రాజ్యమునకు వచ్చెను. "పెక్కుమంది ఇంగీ ష సషు స్కాచచ్చి 
'సరదారు లీతనికి పాలక ప (కు, తినిధులు( Regents yx నుండిరి, 

ఈత (డు శిల్చని పుణత. చెలుప్రమందిరములను గట్టంచెను; క లృవహము లేని 
మంచిలోహములతో నాకౌయులం Pe న్యాయముచేయుటలో 

మిగుల పేరువడ సె *_ నార్వేవాండైన హాోకకా అనువానిని లార్గ్స్ 
అనుచోట (౧౨౬౩ లో నోడిం చెను, _అంధుచే ఐల్ ఆఫ్ మ్యాకాం 
వెస్టర్న్ఐల్బ్ అను దీవులు స్కాట్ లెండ్ రాజ్యములో య జేర్చుకొ ణ్ 

సయెను, 

అ'లె గొండ్రా (ఈ క ౧౮కి - ౧౯౨౫ y— ఏడవ 

ఎడ్వర్గుచ క్క కవ _రిభార్య, జెన్తార్కుసిం క హాసనమునకు వారసు6 డయిన: 

కి స్రియక్ రాజు penn” "పెద్దది. ౧౮౦రిర - వ eC 

పశిగకెనందుజని 6 
జ 

చెను. ౧౮౬౩౨ లో 

అ ఇ గాం శా కు 
జ గ 

యేటనే యామె 

తంది, డెనార్కు. 

నతని రెండవకునూ 

రుడు జారి గీసు 
I 

దేశపు రా జగుట 

యు తటస్టించెను. 

ఎడ్వర్లు చక వరి 
Jw 

కీషుయందు ముస్పరు కుమారులును. మరు కూ6ంతులును కలిగిరి, 

మొదటికుమారుండు ఆల్ బర్బ విక్ట్ర ర్ ౧౮౬౪ లో ఫు స్రైన
ు, మిగలిన 

యిరువుభుకుమారులలో నొకండే అయిదవ జార్జి చక్ర, వర్తి. రెండవ 

కొడుకు ఫురిటిలోచే చనిపోయెను 

నంతర మెడ్వర్తు చ ల్ వ ర్సి యయినప్పు డీమె యువ రగ. యయినది 

(౧౯౦౨ ). ౧౯౧౦-వ సంవత్సేరమువ ఎడ్వర్జుచ క్కవ రి రి చని 

పోయినపిదప నీమె సాం డ్రైంఘామునకు వెళ్లి). సంవత్సరమునకు 

3౮౦,౦౦౦ ల పౌనులయా దాయ మును పొందుచు. నచ్చట సే నివసించి 

తుదకు ౧౯౨౫ - వ నవంబరు ౨౫-వ తేదీని అచ్చటనే కాలథర్మ ము 

నొంచెను. ఈమె మరణానంతరమున్క ఈమహారాజ్ఞ యొక్క కాన! 

స్థారకనిధిగ ౨౩౦౦౦౦ ల సౌనులు ననూ లయినవి. ఈమొ త్తము 

హామెపీరుతో ౧౯౦.౨ లో స్థాపీతమయిన 6 కేక్ అ లెగ్ధాం డాన్. 
లో 

ఇంపీరియల్ నర్సింగ్ సరన” అనుసంస్థకు తు న 

లిం జ వ 5 ee = MTs ee re) ఖై ఇ క్ గ | కం నం (YA By: Wr, జా! నన న హన Ng pa er iy మ. ః re క. 
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బడినది, దీనిని జార్జి 

చ క వురి ౧౯౩ 1. 

శేదిని బహి రంగ 

ఆమె ._పగునెనిమి 

_దవయీంట వివా 

హముజరగినది, ఆ. 

రా  జగుటయు,. 

. విష్టోరయామహారాజ్ఞ మరణా. 

ప్రతిస్థించుటకును .  తీరానింపయిడినది, 

రల్ బరో హాస్) 

జ్ ద్యానవ నకు త్య 

మందలియొకగహా6టి 

యందు పృతిస్టంపం 

క న. 
చ మేను?! Rh చు. 

వాక రా-వ 

పటిచెను, అలెగ్టాం 

(WU 
మహో తబ మనుమరాలూ, ౧౮౭౨ 

అలెగ్జాండ్రా (క్ర 
రషియాచ, కవ ర్లీని, ఈమె నాలుగవ లూయీకూ6కురు ; ా విక్హ్రోరి యా. 

వ సంవర్స్ీరమున జనన మొం చెను. 

ఈమెఅసలు"పరు అలీక్స్.. ఈమె ౧౮౯౮ -వ సంవత్సరము నవం 

బరు నెలలో రషియా జార్” (చక్క 

babes ప అలీక్ నామమును' తీసివై చి అలెగ్డాం డా యను 

_దీమెకు. పరనువి శ్వాసము, 

ణా సారక పృ తిప్లాప నము 

_ అలెన్జాం డ్రామహారాజ్ఞ చాల సౌందర్యవతి యని పేరున 

శక్కినది, వృజాక్నేమమున కెకు_వగ పాటుపడుచుండెను. ఈమె 

తనయాదాయమునం జాలభాగము సోల్డ రుల క్నేమమునిమి తము స్టాపి పిత 

మయిన సం సరకు వినియోగిం చను, PPP ధరా నటనకు 

వికలాంగు లయినవారి నాహోరా్యర ను సెక్కు. లేర్చాటులు కావిం 

క్క, ౧౮౨౭ - ౧౯౧౮) — 

వ ర్ అయిన చెందడవనికాల సును 

పేరు పెట్టుకొ నెను, 

ఈ మె “గొప్పస త్త 

కలది 3 అన్నమాట 

చె లిం చు కో గల 

నేర్పుకలది 5 పతిని 
ఆత్మ వశవరర్పిని 

శగావించుకొొన్కి తన. 

విరుద్దాభిప్రా యము 

ల (Reactionary 

views ) నతే€ 

డంగీకరీ ౦ చున ట్లు 

చేసి తనకోేర్కు._లు 

సాగించుకొనుచు 

లీ శ్వ ర ప, తినిధు 

పు వా శేది. యొనరీంచినను ధర మే యనియు Peg సిద్ధాంత 

౧౯౦౭ నుండియు నీమెక 

కక్ష ఎంత చెప్పిన నంత, ఆశ నిద్వారా యీ మె. ఈళ్యరసాహళ 



ఈ లాగే రోమక నేనాని మొన 

 *3e 

య్యము నర్భించుచువచ్చెను, దూ రెప్పుడు ముం.లి 

విషమము లయ్యెను. ౧౯౧౬-వ డిసెంబగు మాసమున రస్పుటికా 

హత్యేకావింపంబడినపుడు అలెగ్జాండ్రా యత నిదేహము నొకగుడికిC 

గొనిపోయి యచ్చట శవమును పాతిపెట్టి యతనిసమాధిపయి. క్రమ న seins 
ముగా ప్రార్ధనలు. జరపుచుండెడిది. ౧౯౧౭ - వ మార్చీనెలలో జారు రాజ్యపరిత్యాగముకావించినపు డీమెకూడ నతనివెంట నరిగెను, 

౧౯౧౮ వ జూలైమాసమున భర్త ర్రతోపాటు శేటరీక బక్షునొద్ద 

అ లెగాం డ్రా కూడ వధింప[బ డెను, అప్పుడే యా'మెకుమా రుండు 

అలెక్సిస్ న్వు ఆ మెనలుగురుకూ6తులును కూడ వధింపండేరి. 

_ _అలగా౦డా, ని gE బె (నె దీనికి మణియొకెపేరు 

 కాగిరా, ఇది నెలునగియొక్మ_ పోపుకర్యుర ములలో ముఖ్యమయినది, 

విక్టోరియా నయాంజాసరసు స్సుచ్యారా ప్రవహించి నైలునది! నీరముల 

నొసంగుచున్న ది, 

నెలు) _- 

అ లె గం డ్ర్ వీనిని 

ఇస్క_ ందరియా యందురు, ఈ రేవ 

పట్టణము. ఇయ్యది_ క, పీ పూ, 33- వ యేట అలె్థారడరు ది 
శ్ర! రు అను దానియా స్ట వలన, మిరిమోాటిస్ wa మెశిటశేని 

బే ముదృమునకును నడుమ నుండు సన్ననిభూ భాగము గట్ట" 

బడియెను, ఆప్పటినుండియు రమారమి ఇచేయి'స సంవత్సర ములవణకును 

ఈది ఫ్ర దేశపురాజధానిగను సృపంచవ ర్రకమునకో ముఖ్యమయిన శేవు 

గను విద్యా! ఫీళ్రముగను బ బృఖ్యొతి చెం చెను, ఉాలమియను గహ 

నామముగల రాజాలకాలమునందు Cs క్తి ఫ్ర, ౨౩ _ 30) 

ఇయ్యది మిగుల క గాం చెను, ఈపట్టణమందలి ముర విశే 

పము. భూగర్భజలాశయ ములు, 

కృరయువజుకును జాలునంత జలము ఇండ్ల, కి, కింద సం్యగృహము శే చేసి 

యా న! గుగుహ్కు చేకీణులు 

జిస్ట్ర దేశమంధ లీ యొక సము ద ప్ర 

ఇందు! బట్టణవాస సుల కొొకసంవ 

డిందు చేడులకు లజను హం; వీరిలో ఈజిష్ణ్రవారు. గ్వీకు 

వారు యూదులు రోమనులు, నుండీ కిరి, యూారోపుఖండయ 

నకును ఆశియాఖం డమునకు మధ్య నుండుటచే, దూర్చు'సరకులు 

పళ్చి మమునకును "పడమటి సరకులు _తూర్పునకును పంపుట 

వలన ఈళశేను మిక్కిలి. ప్రా ముఖ్యమును _ పారిదెను.. Ey ప్రా 

పట్టుకొనెను. ' అచ్చటిరాణియైన కి క్లియోపాట్రా క. వూ, 30లో 

లా మెొంద(గ. 

మయ్యెను. క్రీ 
అము న్ అనువాడు - పట్టుకొనెను, Ly - అరబ్బుఖలీప్ర. లీ ుటనుండీ 

(త్రివర్షము చేర్పటుచు. 

Poms ఈమె జోక్యము ను. తనయిచ్చకువచ్చి 

నట్లు చేయించు దుం డెను, ఈవినమయిన చో క్య మువలన విప్ప వమునకు 

కొద్దికాలమునకు స్ధూర్వ్యము ౧౯౧౬-వ నవంబరు నూసమున పర్ చలు 

బ్ఞైర్మడ్కయా పట్టణమందు 

Sen జేసిరి, ముద్రణ మునకు బూర్వ మంత. 

నీగ (గ్రంథాలయము చాలుస శ్రతౌబ్టుకు లవజకు 

het స్టకాలయ ముంచిన. “సిరా త్ర 
యుంచుటకు వీ లుంయజెనంట ! ఇది మంది. మై భవదశయర దున్నష్పు | పం, బ్రో Mc lat వెన థియోఫీలస్ అనువాండు నాశము 

(i చేయబడెను. ఈ గ 

ణా య స. దాని సత కాల్చీయాండ రనియుం( గొంవటు . చరి త కారుల. 
జూలియస్ నిజ రీపట్టణమును మ. 

నియ్యది “ కోమువారెకం బూనిన స్వాధీన 

3 ౬౮౬ లో దీని నరబ్బుల నాయకు డగ.! 

' eer: వా 'రలెూండడి ఉయారాజులయా న శృయమునల. 

శియిరోకు రాజధానిని కూర్ఫికందునను, మటి వేటు కారణములవలనను 

థ్ క్రమముగ త్న ౧౮-వ' క తాబ్దిలో నిందు ఆజువేలకం సె. 

వప,జ లుండుట కటస్టిం చెను. ౧౭౯ లో దీనిని నెపోలీియను 

పట్టుకొ నెను, ౧౮౦౧ లో నింగ్లీషు వారు ర్రీసీ కొనిరి, ౧౮౦౬ లీ. 

నుహమదల్లీ యనువాని ప సృ్కభుత్వ కాలమున నీపట్టణము మరల నఖివృద్ద్ధి. 

నొంద(జొచ్చెను. ౧౮౮౨ లో నింగీ షువా 'కీకేవును కీరంసలతో* 

Wy ఆవివరము “ ఈజిప్టు? గేబ్దయు క్ర 9ద6 జూడు!/డు, 

ఇప్పు డిచ్చట జనసంఖ్య (0 ౭ 0,3౧౪. శేవువర్త రకమును 

విశేవముగ నుండును. ఈప ట్రణ మిప్పుడు ఫిరంగీవారిశే పటు _ అరబ్బుల 

పేట మహమదీయుల శే పట. యని మూ6శువిభెగములుగ నుండును, 

అ లెగ్గాం డ్రి యౌ గ్రంథాలయము 
బఖ్యాతి చెందిన గొప్ప గృంఛశాలయ 

అటి 

మొకటి యుండెను. అచ్చట రాజ్యము చేసిన టాలమో లన్న రాజులు. 

(శత శాం 3 ౦౨ క. విద్యా, ర యులు, కాలమో కల్పన 

(8, ప్రా ౨0౯ - 2౪౬) అనురాజు -జెమిట్రీయస్. pan 

నిద్యాం సునిసల హో ననుసరించి కః ప్రా, ౨౮౮ ISS. నీగ్ర్రంభాలయ 

మును Farle, 'అరిస్టాటరునుహాత త్ర ఏవేత్ర త్ యొకు గ్రంథ 

సంగ వామును కోని మొదట దానిని ప్రారంభించిరి, తరువాత Ww | 
డెమిట్రియస్ జ్యా గ్రీక్ ఈజిప్లు, చాల్దీయా పార నీకము మొడ 
PP దేశముల వాణి వమందలి గ్రంధముల సంగృహించి: రాజు 

మరణమువజకు నొక లకు, గ గ్రంథములను ను! తరువాతిరా జులును 

కొ త గ,౦నములను సంపదించుచు నలు. సీడులక్నల 
Se (WW 

గృంథసం, గ హాము 

గల , గంంథాలయము మతీయొకటి చేదు, జాలీయస్ సీజరు వచ్చి (/ 
యో గ్రామమును ముట్టడి వేసినపుడు (క్రీ, పూ, కూ) ఈగ ంఖా 

"'లయముయొక్క విశేనభాగము.. nn ఎను, తగుకాత. ర 

మార్కస్ అంటని క యో పా త్రాద్వారా కొన్నిగ, గ,౦థఢ ల bien 

నఖణవ% దెం బెం'బెను.. 'శవృద్ది.. జెంచెన 
అను మందిరమును కీ. ళ్ల ందిరమును (క్కి, శ 

చెయా నందలి గృంఛములు చెల్లాచెదరె "పెక్కు తావులకుం దీస్టిక్రా ని 
_పోంబడియెను. మరల (గృంథాలయము bial అది గ, 

౬ళోం లో. అరబ్బు రీపట్టేణమన పట్టుకొన్నప్పుడు పూరి రగ. దగ్గము 

గ్రంథాలయము - “మరలి స్టాపి పింపంబడలే దనియు 

UU 

నకు స్యాఠం త్, 5 సను రియా యళ్నట: కా కా, eg జ 

ము 
అశృట్ 'టాలమో లనరుడురాజాట్లు క్షడు అనలా గాళ్లు: గాన 



విద్వాంసుల నందజను ఆదరించి, మ్య్యూసి నియమ్. అను విద్యాస్కమును 

నిర్మించిరి, _ ఇచ్చట. వేయి మయేండ్లవజకును ' (5 కీ, పూ .ఏ౨3- 

శ్రీః స్ట, ౬౮౦) వి ద్వాం సులసహవాసంబున సరస్వతీ చేవ యగేచ్చ 

ముగా విహరించు చుం డేను, ఈవేయిసంవత్చర ముల కాలమును రెండు 

విఫాగములుగ నలు. నెంచవచ్చును: ౧. క్రీ, ఫూ, 9౨3 

_ మొదలు క్రీ, పూ. 30 వజికుక ౨. (క్రీ, వూ 30 మొదలు 

న ఫ్, wD వణకు, మొదటియుగమందు. వజ యము ( సాహీత్య 

oa న్కు భె తిక ళా స్ర్యములును అఫిన్భదిః జెంచెను. ₹0ండవయుగము 

నందు. దత్త జ్ఞానము (వేదాంతము పక్కు.వగ నభ్యసింపంబ డెను. 

 ఫూర్వయుగమునందు సాహిత్య చర్చ, విమర్శనము, వ్యాకర 
ణము ఛంద'స స్సు ఫు రెజణములు, జ్యాతిప ము, గణిత ము, వైద్యము 

అనువిహయముల పి 

మహాకపులకావ్యముల వై ఫుని చర్చాత్మక మైనటికలు వ్రాయుట. 

కౌ ందటి టు ను నప ఆ 5? బీ ద్ర, = న్ గ్ర్సుచేళపులువుల 

mse చాయము, గిర్నార్ పర్వతీము, ప్రానా విర్ర ముఖ్యస్తలములం . 

శేఖాగణిత 
కావ్యములందు( గానవచ్చు 

గానరాదు. శాస్త్రయల 

క్ర ర్రయెన యూాకి Ge 

తములం గను6గొనిన ఆర్కిమిడీస్, కోణరేఖాగణిత మను శాస్త 

మును వ్రాసిన 

స్వతంత్ర త కల్పనా విహార 

నఖివృద్ధిప పటిచినవారీలో, ' 

పదార్థశా స్ర్రసంబంధమైన bai 

పెర్దావాం డగు అపాలో నియస్క్ విఖ్యాతడ్ సతి 

నా హీప్పార్క_స్, గణిత ము, చె్యెతిపు ము, 

త్ర శ్ర ష్షక్షూనమూ, 

'తకె్షాండ్రీ డీ యాలో యూదులును, గీకులును కలయుటచే. 

జాళ్చా శ్ర్యహేరస్తే స్వత త్తే త్ర ఏ నూ సృృములస మ్మేళ న మిచ్చట జర గను, 

నియమో శేటోనిజమ్ అను 'నూతన సేటోసం ప 

పు క్టాను.: 

ప్రదాయ మిచ్చటచే 

ఇచవ్చటం ౫ గ _సవమతేము బాగుగ వ్యాపిం చెను. 

టినా. స్థవమతత త్త _త్తస్యములకును _ లంకె 

క 
దచాయమును సృష్టించిరి. గ్నాస్ట్ కు లను త్రై యమ్. గే ష 

ర్ NINES యవ చది os 

ఆలె షో — boas శ్రరభాగమున ha 

ప్రరాతనపట్టణమాలలా" నొకటి, అఫ్, కాఖం డపుదఠ్నీ ణా, గృ మార్గమా 

కనిషట్టంబడక మున్ను ఐరోపొం 

కీపట్టణ'మే పట్టు. ఇటలీ దేశములోని. వెనీసునగర మునకును ఈపట్టణ 

మువకపను. అ కడుంగడు 'నెక్కుువ, పదు నెదవళశాల్లియంత 

మున నవీనమార్ల మేర్చడినతో డే ఈపట్టణపు.బ్రాముఖ్యము "తలను, 

ఇప్పటికిని ఇచ్చట తుర్కీ_ల, ఆక్రీనియనులు గ్రీకులు, Mee 

యున్నగు. ననీక జాతులవారు నివాసము శేక్చత్వికానియా న్నారు. 

వీరిలా* నైదింట నాలుగువంతులు మహమ్మదీయులు, . 

జ 

| మండలమునకు రాజధాని. 

| ఈప ట్రణము రై లుమార్హముపయి చక్ష్క_నిపట్టున నుండి శు 

ప నలెగ్జాం డ్ (డ్రియావి ద్యాలయమునం దలిప పండితుల నేకు 

లేక గ (గ్రంథ ములను నిర ౦చిరి.. - ముఖ్యిముగ నారు చేసినపని గ్రీకు 

భూగోళము, 

చరిత్ర, విషయములనుగుజించి (గ గ్రంథములను వ్రాసిన 

ఎరటాస్ట్రనీన్ ఆసు ముఖ్యులు, వీరందటు యూ కిడ్ శిష్యులే, 

ఇప్పటికి. 

నిచట 3 సవమతాబారు నీపీఠము గలదు. ఫేటోత త్తే క్ర ములకును ) 

ఎ ఆ త్ 
"పెట్ట కొందు వ క్రొ_క్షసం ప్ర, 

సంవత్సరమున తలైంగులు. తిరుగంబాటు గావించినప్పూడు. 

“ ఆసియాఖండయుల వ్యాపార మున 

23౭ 

_ఈపట్టణము చరి తృమున పెక్కు పోకలం బోయినది, ఈ శో 

జక Ps సెనులు ర్ట గెనిరి. ల స్క, ౧ఈ౦౨ ల్లో "తెమయూారో 

దీనిం గొల్లగొ క్షైను. (క్రీ, ఈ, ౧౫౧౭లో నియ్యది తురీ్ర_ జారి 

యధీన మయ్యెను. ar క, ౧౧౭౩౦ లోను, ౧౮౨౨ లోను చఛచవాకం 

పము లీనగరమును నాశ మొనశ్చెను. క్రీ, శే. ౧౮౨౭ లో జెచ్చుల 

జాడ్య్యమును, ౧౮౨౨లో కలరాయును yA ౫లంచెను. జనదనసంత్య్య 

౨3003000. ఇప్పటికిని వ్యాపార ము చభాగుగ జరగుచున్నదిెం 

అశె సాం డ్రి డి యా __ ఇటలీదేకమలో నదేపేరుగల 

ఇచ్చట నొక గొప్పదుర్ష మును గలదు, 

ఇప్పటికి నిది బలవంత మయినదియే, ఇందు మసైన్యములును ?2లుమవు. 

ముంఖుత € 

శాంచియుండుట చేత 'వ్యాసారము నానాటికి వృద్ధి యగు చు న్నది 

జనసంఖ్య రో౧,౦౨౧: కు 1 

నాకా శెవు లయిన బె రాగుల సంపు 

కొర 

బెచ్బ మెత్తుకొని జీవ యాత్ర, గడ పెదరు, నణేశభక్తులు? శై భెర వళ కులు 

అ లేఖియా 

కాళీభ కులు నని వీరిలో aie గలవు. మొదటివా ఆయా 

మునన్కు రెండవవారు సాయంకాలమనన్సు మూ(డవవా Em, తే 

|! మందును, బిచ్చ మడిగికొందురు, మొదటి తెగవారుమా,తే ష్ బచ్చ 
లీ 

మున కిండ్ల లోనికి6 బోయెదరు. మిగిలిన రెండు తెగలవారు నింద్ల 

లోనికి బోకు వీధులలో నుండియే బిచ్చ మడుగవలయును. కరికి 

6 అలఖ్ నానా " లన్న మాటు పేరుగాడ( గలదు, విగ్ర లెితుణు చు 

న్న పుడు 6 అలఖ్ ”, * అలఖ్) అని ' అజిచుచు తిరుసచుండురు. 

కాన వీరి కీపేరు వచ్చెను. 

అ లేటిపాడుచిట్టమూరు 

గూడూరుతాలూకాలోని గ్రామము, 

Rar TN చిలారు జిలా 
౦౧ an 

జనసంఖ్య ౧౨౫ ( ౧అుజణాకలిు y. 

అలోవుండు. నం ధృకరా స్ట్రుని నూర్చురు పు తూ లలో 

నొక6డు.. 

అలోలు (డు ___ దుక్యోధనునితములలో నొకండం. 

అరఠాంగ్ పయ __ బర్థాదేశము నందలి ఉపెగాజి లాలో 

గల 6 మోత సోకే? యను గ్రామమున కధిపతి. (క. శ. ౧౭ (3 -వ 

వాది 

జోడించి ఆనా * నగరమున (6 దన రాజ్యమును నెలకొ లెను. ._౧తాఎనిరా-న 

సంవత్సర ములో 
జృగాను వళపబజుచుకొని త లైంగలతుదెంయథధి పతి 

యగు _ జన అను. నఠేనిని జెణియం భం. 
లో 

గడిం ను. 

అల్కిండీఅయాయానుక్ = కక్వ్వవే త్త, సబిత. 

ఉష్ 



ముల ననుసరించి గుణిం పంయడియె ను, ఈతండు 

ననుసరించి విజగణిత (Algebra ) వెంకదానిని రదించెను.. యూరో 

గృంథ 

ముల కన్ని టికి నిదియే యి వందూపదతి ననుసరించి tl 
Fee కార్యముల కు ప యోగకరము'లె యున్నవి, ఈక్ళపి.కార్యు ములకు. 

స దెరా 

గొప్పత్ త్త క్త స్రష్టానిగ నెంచుదురు, ఆతనికాలమునం దుండిన యన్ని శాస్త్ర; 

ohms గృంథములు వ్రాసెను, ముఖ్యముగ తర్క గణిత 
శా స్ర్రరులను ఈ. వ్రాసెను. అరిస్టాటల్ (గ్రంథములను భాషాంత 

రీకరిం చెను. స మ స వా సెను,. 

అ ల్ ఖు రి ల ఇప "కోటా కతాబ్దియం దుండిన అరబ్బీ 

_గణితళాస్త్రువే త్ర త్త, భురాసాకాప పట్టణమున జనిం'చెను. బాగ్ చాద్ పట్ల 
ఆఇములోని అల్ మమున్ ఆను ఖలీఫానొద్ద గృంథాలయాధ్య కు (డుగ 

నుండేను. * సింద్ పొంద్ * అను పేరిట జ ్య్యాతిపుగణిత స్కంధసం బంధ 

మైన. ₹ండుపథకములను వ్రాసెను. ఇది హీందూదేశమందిలి సిద్ధాంత 

బహ్మగుప్తున్నిగ, 

'వుఖండమందు తరువాత వ్రాయయబడిన వీజగణితసం బంధ మైన 

స్తా హ్రాయునట్టిదశాంకేవిశయును తెలుపుచు. నీతం డొకగణిక గ 

ఆడినెల పూర్ణి మనా డిక్కడ "ద్దయుక్సవము జరేగును.. 

అన్టీయక్స్ __ 

ణము, "ఇక్కూడ చాలమంది యూరోపియను లుందురు. "ఇది స 

శీతోవ్లయగ నుండుపట్లణము, జనసంఖ్య 9 ౨౬౩౨౧౮ (౧౯౨౬), 

చీని నంటియాన్న శివారు గ్రానుములతో ద ౫X లిపి ౨బాపట్టణము జన, 

సంఖ్య 9 UEP, వీరిలో యూరోపియనులు ౧౮౭,కదంఒనడ 

| ముల కాలమితి ఆోగ్య దాయ్ మైనదసటచేత చలికాలమందు రోల దేశీయులు ఒకా ౦౭౯ గురు. 

అల్జీరియా _ న ఆరాక దు తర భాగమున 

నున్న యొకచేశము.. ఇది అహ శం పు పృభుత్వము కి 

నున్నది. 'దీని వి స్తీర్తము 363,400 ల చదర జ ౧౯౨౬వ 
. సంవత్నరఫు.. జనాభా ననుసరించి ఈ దేశమయొక్క : జనసంఖ్య 

. ఈలిఒర, 'రో౯౬; సహోరా ప్రాంతపు అల్లీ రియాయందు 59399 

: మంది గలరు, అల్టీయర్స్ అనునది. రాజధాని. ఈబేశమున. క త్తీరమున 

ద,మున్వు. _దఖ్నీణమున. సహారా. యెడారీయు( గలవు, ' మధ్యధరాస ముద్ర, 

హా ట్యునీపి యాయును, పడమట మొరాకోయును ఎల్లి లర, ' 

_ జరాకా CG Oran ys ఆల్టీయర్స్, కాకా 'స్టెంటయికా అని ఇందు 

ఇందు. ఇంచుమించుగ. ౫౧(౦ : మైళ్ల తాడు, మఖ్యవిభ See 

గలవు, 

గ ంథధము 

కాలమునం దివి చాలవలు కెండిపోవుచుండును, 

అల్లీ రియా జేశమనస hates 
దీని క్రీ శేరు అర్లెర్ జె చర్ (Fr. Alger, Arab. Jazair ఏ, అనంగా | 
దీపములు అను ' అరవ్బీపవముననుండి పచ్చినది. ఇది, సుందర మైన పట్ట 

మ శన బుతువులు మూండు వ 

అల్ ఖ్వరిజ్మి- అల్జీరియా 

పొడువున వ్యాపించి, పాపొణమయ మె నిలువు - న్నిట్కముగ నుండు 

సమ్నుదృ తీరము గలదు, తీర ప, దేశీమపొడునునను గండ్లు ఎక్కు_వగం 

అట్ల య్యు రేవు. లుత్తరనాయువులకు లోనగుచుండును, 

దేశమం దంతట అట్లా సుపర్వతములు న్యాపించియున్న వి, “సహారా 

ఎారికి సమిపములో పెద్ద అట్లాసు సపర్వత మాలికలున్వు 'వినిక్లిని 

సము ద దృతీరమునకును నడువ్వు క సమానాంతరముగ చిన్న 
జటా మాన గలవు, ఈరకెండుమాలీకలను గలుపుచు నడ్డముగ 
వ్యాపించి మ జేయు గొన్ని. పర్వతములు -గలవు.. వినివలన పీఠభూము 
లును నలుదిక్కుు ల పర్వ తావృతము లె న లోయలు నేర్చడియున్న వి, 

సహారా అటాస సులలో ౭,0౦౦౦ల అడుగుల యెత్తుగల పర్యత శిఖర 

ములును గలవు, నదు లేక ములు గాని మికి_లీ చిన్న వి. అన్నియు 

తీరమునకు దగ్దజగ నుండుకొండలమి6దం బుట్టినవా6గులే, వీనిలో 

 ఇెలిఫ్ ' కర కొంచెము పెద్దది. నదు లన్నియు వ్యవసాయ . 

గాను. కృతకపాశాళగంగలును కలవు.  ఈచదెళప్ర తీర ప ప్ర, దేశము 
. య | లందును, మధ్య భాగమందును సము ద్ర తలమునకం మెను నిమ్మమురై న 

అల్లక్ కొ విల __ మధ్ధురజిల్లాయందలి మేల్లూరుతాలూ. 
ర మ కగుడి, ఇది మధుర పట్టణమున  కీశాన్యఘున ౧౨ మెళ్ల | 
దూరమునం దుండును, ఇదె అల్లీర్ గుట్టలమోంద నున్నది, చేవునిపేరు 

అల్లర్ . ఈ దేవాలయము మిక్కిలి కా మెనది. కల్లరులను దొంగ ' 
cre రీజేవు నారాధింతురు. గుడిచుట్టును కోటమాదిరి గోడ గలదు, 

షూటు( Shotts | లని పిలువ (బడు కప్పునీటిపల్ల పునేల లున్నవి, ఎందో 

సమాద్రృతటమును దగిలి 
యుండుప్ర, దేశ మంతయు ‘ టెల్ ? (Tell) అను పేరను వ్య వహ 
రింహబడురుండును. కొండలకునుు, సముద్ర ద మునకును మధ్య సస్య 
వంతములై లెన, సమతలములుగల మెదానములు కలవు. ఈబేళము 

. తూర్పువై పున నుండు ఈ పాటు 'లలేనికి ముగ్యధరాాసము ద్ర దృపునీరు 
ప దువేశ శ పెట్టుట కాలో-చనలు జరగినవి. " 

పృ దేశముయొక్క ఎత్తును బట్టియు, ఫ్లానికని శేనుయులను 
అకు ఇ ఇచటికాలమితియందు హెచ్చుకస్టలు కోలుసచుండును, ఈ 

నవంబరు మొదలు వీ వీ,బ బ్ర వరివజికును 
చలికాలము మార్చీ మొదలు జాకొవజకును నా ఆ జూలై 
మొదలు. అక్టోబరువజుకో నెండకాలము, ఎండకాల, మిచట. కఢుత్సీవ, 

ములో 
ముగ నుండును. కాని సముద్ర, తీరమందు' సమకీతోన్ల ము... ఈ భాగ 

కివి యాక్ సేయ మగుచుండును, న్ 
లో 

ఈ దేశము ముఖ్యముగ వ్యవసాయ ప! గలదె, . ఇచ్చట 
చ్చాకపంట: వీ శేషము, 3,06,000 ల యెకరములకం శె నెక్కు_డు 
హ్. (ద్రౌాకుప ౦ట6 బండించును, కావున నిచ్చటనుండి (చామ 
“సవ జ నెగువుతి యగును, ద్రామకం బిదప నోదుమలు, చార్జి 
ఓట్లు, పొగాకు, ప్రత్తి పట్టు ఖర్జూరములు . ఇచటి ముఖ్యములైన 
యుత్సత్తులు, బ బటానీలు, బాం. బటు నిచటనుండి. ఇంగ్గండు 
ఫ్రాన్ను దేశముల, "కెసమతి యగుచుండును, ' పీఠళూూ ములందు- సవాజముగ 

: నుత్స త్రి త్రియను “అల్ఫా యను పేరుగల్ల నాఠ' విదేశముల కక్ముువగం 
బోవుచుండును, ఈ దేశమున వ్యవసా యమున కక్కు_వనన్యము కలిగిన 

| చునవి మిడుఠల;ంస్తలు, కాల, చిటుతలు, సివంగులు, నక్కుళ : 

wr . 



ఆఅలీరియా 
039 | 

నిచటివన్యజంతువులు 3 " గుజ్జ ములు కంచరలు, పశువులు మొదలగునవి 

గృహ్యాములు. అ రియాయంగు విలువగల ఖనిజములు కలవు, అందు 

ఇనుము, రాగ, సీ ససమ్ము. గంధకము, “యశదముు అంజనము "తెలుపు 

ఎబుఫు రంగుల పొలరాయ్యి సు స్ఫురితములు (౨౬09902685 3, నాప 

శాలు ( Lethographic stoné ని ముఖ్యమైనవి. 

ఫ్రైంచిప్రభుక్వము సి సిర మెనది మొదలుకొని ఇచటి వ్యాపార ఆ 

మమిత ముగ 6 శరగపోయినదో ొన్పు? ఇంగ్ల ంద్కు 

ఫ్రాన్ఫుతో జరగును. మింద వచించినప సహ కుటా గాక కుదురు 

జువ్వినూనె (Olive Oil ), పదును చేయనితోళ్లు, కలప, ఉన్ని, 

పాగాకు చారీం జలు చెగుమతి యగుచుండును. యం ల నిర్మి త సామ 

(గులాం సారాయములు, దు ద్రుుతులు, కాఫీ ముఖ్యమైన ఇరా. 

ఇచటి చేతిపను 'లేవియు wed గణింప(దగినవి కావు, కాని సొరా 

కేచరు ముం రత్నకం బలములు, మజ్జి నులు, పట్టులు కొం చెముగ తయా 

nia ఫౌన్పుటేశమందలి టా కొలతలు, ఎత్తులు 

ఇచట వాడుకలో నున్నవి, “అల్టీయర్స్, ఒరాక్కొ కాక్ స్పెం టెక, 

బోన్యా కెముసేకొ అనునవి సృనిద్దపట్టణములు, ౨రా౦ం౦ ల మెల్ల 

కై ల్వేమార్షములును, అంతకు మించిన పకా.రోడ్లును గలవు, చలి 

శ్రాపతీగెలు,. జూలములవలె వ్యాపించియున్న వి, ప్రస్తుతము 

మోటారుబ స్ఫులమాలమ:న వందలకిాల(గిమైళ్లు సహారాయందుగాడ 

పృృయాణములు సాగుచున్న వి. 

ఇచ్చటి మూాణనివాసులు బర్భరు ల లనువారు. పీరు పహుపత్నీ 

కత్వము లేనిమహమృదీయులు, ఈచేశమందు పెక్క్కువందలయేండ్ల 

నుండి ము. అరబ్బులును, యూదులును "పెక్కురు కలరు. 

అరబ్బులును బర్బ్చరులును గుడారములలో వసీ సింపుచుు. ఊరూర. 

దిరుగచు ప్రుయాణముల సలుఫుదేశాటులు ( Nomads ఏ; కాని ఇప్పు 

డిప్పుడు వీరిలో "పెక్కుమంది సెల్ నామకప్ర, దేశమున వసతుల. 

గల్చించుకొని. వ్యవసాయముచేయుచు గ్రా గ్రా మువ్వలు నభివృ ద్ధిప పటుచు 

చున్నారు. కటెలు (Kabyles) లని PES బర్బరు'. 'లీచటి 

ఆదిమ నివా నులు చ జనులలో వ్₹ె ఎక్కువ. నిరు నూటాడునది. 

| నస్ట్రమును కలుగంచేయకుండులాగున నతనిచే నొప్పందము. జేయించు పర్చరఖావు $ .చ్రాయునదిమా త్రము అరబ్బీభాహెలిపి. యూదులు 

_ సంఖ్యయందు bea వైనను prs దున్నారు, ఈ పెని 

_వచించినవారు గాక ఇంకను అనేకజాతులవా రీదేశమున6 గలరు, 

యళాదులు తప్ప తక్కి_నపా రందబును ముసలానులు, ఇప్పుడు చాల 

మంది శాం చిదేశీయు లును అన్య దేశీయులును వచ్చి ఇచట : వాసము 

గుదుర్చుకొని యున్నారు. ౨,౬౦,౦౦౦ ల కంళు ఎక్కువగ ఫ్రెంచి 

వారును ౨౦౦౦౦౦లకు మించిన యూరోపియనులును ( బరిలో 

ఇటాలియనులు, "స్పెయను దేశీయులును ఎక్కువ ) కలరు, 

వ్ర, భుత్వముచేత _ నియుక్తుం డగు 

చాలించుచుండును. ఇతనికి. దోడ్చడుట కొకకాన్నిలు కలదు. 

అర్లీ యర్, కాక్ స్టెం మైక్, ఒరానులు - న్టీమిక మగల విభాగములు - 

చించి 

స్పెయినులతో | వారియధీనమున కం గాంచి చాలకాలమునకు ముందే 
ముఖ్య వార్థ పార ము జరగచుండ'ను. అందు నాలుగింట మూండువంతులు | 

౫ కలా 

గ్రాన్నులోని భాగముబుగనే గణింప(బడుచున్న వి. ఇందలీ సృతిభా 

గముననుండియు ఇద్దబు డెఫ్యూటీలును, ఒక సెచేటరునుు ఇవేం 

రునకు షపంపంబడుచుందుఠరు, తక్కిన దేళమునం దంతేట _నెనిక పరిపాల 

నము, ఇందుమాలమునౌనీ (స్కే తిసంవత్సరము త్రౌక్సుక కమితనుగు 
వ్యయము ళరింపవలసి వచ్చుచున్న ది. 

పూర్వకాలమున రోమనులు దీనిన్సి న్యుమి కియా అను చుండిరి. ఇదె 

ట్ర-స్రనముతీమును స్వికరించియుంెను, క్రీ క్రీశ లోకంలో .వండలు 

_లనువారు ఈ బేశమును జయించిరీ, క్రీ! శ్ర, (ఏ 3 లో 'ెలీసారీయన్ 
( Belisarius) అనునత (డు దీనిన బీజం కునుసా చూజ్యముకొ అక € 

చ కొనెను, 

గొనిరి, 

ఏడవశతొబి మధ్య కాలమున సార సెనులు దీనిని గొల 
శః ల్ టి టో అరభ్బీరాజపు త్ర లైన యూ సె 

ఇబ్బ్ జేరి puta  అల్టీయర్స్ పట్టణమును గ క్వైను, eae: 
వారు ౧౧౦౮ వజికోను రాజ్యము వేసిరి, ag నీది చిన్న చిన్న 

శీ శ, ౧౫-వ శతాబ్దియందు స్పెయికా 
దేశముననుండి చేడలాస్టలడిన మూరుల క పష నీరా జ్యము 

నందు6 గాంపుర మేర్చజుచుకొనిరి వారు ఓడదొంగత నములం ఖా, 
భించి, యూరోపీయవర్తకమున కపరిమితమైన నష్టమును కలి 
గించుచుండిరి, ఫర్ డి నండు ౧౫౦౯లో 

నీదేశ్రమనం జాలభాగము నాకృమించుకొని _వీరినీ శిక్షించెను, 

తరువాత తుర్కీసరదా రక 6 గ డల్రీరియావారిసా యమునకు వచ్చి 

యీ" దేశీయ జ్యో క సరత సన] స్పెయిక్ వారిని వెడల(గొ మెను, 

స్వల్చ్బకాలములో నే స్పానియార్లు లతేనిని బట్టుకొని. ఉర్ 

దీసిరి, అతని. యనంతరమున వచ్చిన యత్ నిత ముడు ౧౩౨౦ లో ఈ 

బారం 

స్పెయినురా జయిన 

కాని 

 చేళ్టమును టర్కీ రాజ్యమున క్ర ాసయగి ఓడదొంగతనములను చాసగ 

నభివృద్ధిపజీచెను, చాలకాౌలము. వజికు యూరోపియనుల వ్యాపార మున 

కీదొంగత నములు మహాభయదాయకములై యుండెను. శై ంచివారు 

దీనిని లోంబజుచుకొని ౧౭౧౦ వథికును సామమాశ్రపాలకులుగ నుం 

డిరి గాని దేశీయుల. దొంగతీనముల నరిక ట్టజాలకపోయిరి, (౧౮౧౫ లో 

అ మెరీక నులు వీరి నాయకుని నోడిం.చి 'కమవ్యాపార ఫు నౌకల కటి 

WE య౧౬ లో “లార్డ్ ఎక్ సృమౌత్ * ) అనునత (డు ఇంగ్ల షునాకా 

నేనతో అల్లీయర్సును ముట్టడించి "గెలిచి యచటి వే వె క దీల నంద 

అను విము కుల న అది మొదలుకొని మ్య [నన ఫుకై దీల నంద 

అను యూరోపియనుజాతుల నియమముల ననుసరించి యాదరించు. 

చుండుట శేర్చాటులను గావించుకొనిరి, 

 దోపుళ్లు శాంతించక కొన్నాళ్ళకు యథా థావ్రూర్వయే జరగసాగను, 

 అవులె చిట్టచివజకు 

గవర్న రుజనర లీజేశమును | 

కాని అల్రీరియనుల వొంగ 

సే ద్ _్రైంచివారు కశీనపద్ధతులకు దొర(కానిరి, 

క్రీ" ఫ్. గూ3ం లో శ్రైంచివారు రోం,౦౦౦ ల మందిగల నేన నీ 

దేశమును జయింప. బంపేకి, ఆల్టీయర్ఫొ పట్టణము శ్రీమ్ర మగ ఏరివఫ. 

తనను అల్నీ రియనునాయకు ( డగు. కడై bes: nb దేళ 



౫'౮ోం' 

మరాజక మయ్యెను. ఆసమయమున * అబ్బుల్ కాదిర్ * అను అరబ్బీ 

(సృముఖు(డు _పె ఎకి వచ్చి "దేశీయుల సమకూర్చి గ్రైంచివారి చదురొ్క._ 

చెను. ఇతండు ౧౮౩౨ లో ఒరానుఇలా కాను ముట్టడింప య్రాను వా 

రీతో ఘోోరయాద్ధ మయ్యెను. చివరకు ౧౮౩౪ ar ఫ్రెంచివా రిక 

నీతో స సంధిచేసికోని. 6 మస్కారా అమిర్ * అనుశే పుత్ సెలీఫ్ నదెకీ 

॥ వడమట నున్న అరబ్ జాతుల నన్నింటిని చాలీంచుట కొప్పుకొని నిరి, 

కాని వెంటనే మరల యుద్ధము లారంభము కాంగా జ మయాపజయము 

లీరువురకును గలుగుచువ చ్చెను, అందువలనన్సు ౧౮౩ ౭ లో కాక సెం 

శునుతో పోరాడవలసీవచ్చు సి ట'చేతను, తీరమం దలీకొన్ని ప్టణములకుం 

దక్క తక్కిన పడమటిఅల్టీ రియాకంతకు చ్రైంచివా రతనినే. పాలకు 

నిగ సికరించిరి. ఫ్రెంచివారు కాకాస్టెంమునును జయించి తక్కినఇలాకా 
నంతనులో(బబజుచుకొను ప ప్రయత్నములం దుండ అబ్జుల్ కాదిగు లై 

సన్నాహములండేయాచు (౧౮౩౮ లో ఆకసి స్మికముగ ఫ్రైంచియిలాకాల 

సృవేశించి దానిని తనవశళోము చేసికొన మొదలిడం గార గనొంతకాలము 

క్రైంచిప్ర ప్రభుత్వము. నస్ట్యమైపోయినశక్షే కన్పిం చెను, కాని ౧౮ర౧౪ే 

జనరల్ 'ఘ్యూశేడ్ (General Bugeaud ) అనునతండు ఫ్రెంచి 

రిపక్న్షుమున గవర్నరు - జనరలుగ ఆ'దేశమునకు వచ్చినది మొదలు 

కొని కాని క్యతహారమలు ఫ్రైంచివారిపక్షమునకు య దిరుగసా గౌను, కొన్ని 

"నెలలు పోరాటములు జరగినపిదప ఆసంవత్చరాంతమున నే అబ్వల్ 

కాదెరయొక్క_ అంతిమ దుర్గ ముగూడ శ్రంచివారివశ మురోను. 

తరువాత నితయు మొరాకో. నంటియున్న ప్ర్రాంతమునం దుండి 

ఫ,ంచివారి నెదిరించెను కాని మబుసటిస సంవత్సరము దానినిగూడ€. 

అక్కడనుండి ఇతండు గోలుపోయి మొరాకొలోనికి పోయెను, 

ను _అల్లీరియామి(ద దండెత్తి శండవమాూటబు 

శ్ర ంచివారిని ' శండుచోట్ల నోడించి పోయి ౧౮౪౮౪ _ నాంటికి 

మొరాకోలో నెక'సే నను పోనా సిను, బ్యూశేడు స సరిహద్దును దాంట్ 

ఈతని సేనల ST నదేసమయమున త్రైంచివారి నాకా 

దళములు మెరాకోతీరపట్టణములమోింద బాంబులను గురియసాగినవి,. 

ఆకారణమున మొరాకోచకృనర్తీ సంధి ' కొప్పుకొనవలసినవా(-డై 

అబుల్ కాదిరునకు సాయము “శయసండుటటే కాక అతని చెడరీంప 

ఫ్రెంచివారి! సాయపడుటకు సమతిం'చెను, " ఈప్ర "కారము సర్వవిధ 

ముల నిస్సహాయుడై తుదకు అబ్బుక్కాదిరు షః లో త్రంచి 1, 

నారికి లోంబడిపోవ వా రితనిని క దీ ఫ్యాన్ఫునక దీ నికానిపోయి 

౫౬ సంవత్సరములపా టుంచి తరువాత అల్తీరి మాకు మరలిపో నని 

 యతనిచేత నొప ప్పందము చేయించుకొని వదలివై చిర కాని చేశమం 

దింకను అల్ల రులు' జరగుచునేయుం డెను. దక్షిణమందలి కె లులును, 
అరబ్బులును వి'ేశీయులు తమమోంద 'వేయుపరిపాలనవిధానభార 

మును “వరాయుటకు. సహింపక' పెక్కు_మాటు లెదుకుతిరుగుచువచ్చిరి. 

ఇందువలన ప పెలిస్పిర్ , కై, బర్డ్, సెంట్ఆర్ నాడ్,, మెక్ మోహన్ 

మున్నగు శు 

శమ ల ౧౮౬౦౪ నందు పెలిస్సికతరువాక గవర్న రుజనరల్ 

పదము న నధిష్టించిన మెక్ మోహన్. జకనొప స్పరాజవప్రోసాడు' నణయ6 

వణకు 

ప 
(J 

టరీరాజ్యవిధానమునకు బవములుగ ఈ ర్రర భాగమున. 

ఆలీ నీయనులు పు ము గావించినందున 

కాఖకు మంతి గన్ము 

నందలి eae దాని.నవలంబిం చెను, 

చినే నాపతులక్రు చక్కని యుద్ధశికుణము కలుగు నవకా 

అల్లా-అల్తారుపాడు 

ర్రొక్కైను. ఇదేసమయమున మూడవ నెపోలియన్ చ కవ రీ ఆల్రీరి. 
సే సందర్శించి. దేశీయులకు నిజమెన దుఃఖ కారణములు. ఖీ 
వనియు శ్రైంచిపరిపాలకులు వాని నుపేకీంచి రనియు సరించి 
పరిపాలనవిధానమం దనేకపరీవర్తనములను. గావించెను. కాని ౧౮౭౧ 

కొత క్రొ త్రపోరాటములు కలుగుచునేవచ్చెను.. ఆసంవత్సరము 
ప్రాంక్ = వ ప్రషేయకాయాద్ధమ సంభచించుటచేత్క  ఆల్టీరియాలో 

ంచి ores భావము కాయా తత్చరీపాలనమును దర్రో,సివేయుటకు 
బలప్పృయత్న మలు జరగౌను. కాని యని సంప్రూర్లముగ నడంచి 

వేయ(బకీనవి, మజీయు నిన్నికలహములకును కారణభూత మైన మిలి 

సివిల్ ప్ర చ్రుళుత్వ 

Ww 

మేర్పాటు కావింప6బకినది, దేశాటులత్రో నిండియు న స దహీ భాగ 

మం దిప్పటికిని సె సెనిక ప (పుళుత్వ మే కలదు, ను ఫ్రైంచివారు 

ట్యూనిస్నగరమును ముట్టడింప ఆల్టీరియాపడమటి భాగమున విద్రోహ 
ముత్పన్న మయ్యెను. దీనివలన శ్రాంచివారికిం గాని వలస వచ్చి 
నివసించినవి దేశీయులకు( గాని అధిక మగనష్ట్య మేమియు కలుగ లేదు, 
అది మొదలుకొని -నేంటివజకు నచట క. విరాజిల్గుచున్నది, కాని 

ఫ్రెంచివారి. కిదట ఒక పె పైద్దసేనను నిలీపి . దానిని. వోషింపవలసిన 

జర నీతో జరగినయుద మునందు 

పు శుభుత్వ యునందు 

క్రాత్సీమార్చు లచేకములు కలిగను, ౧౯౧౯లో కావింప(బడీన 

ర ననుసరించి అల్లీ రి మును బేశీయు ల కందజక్రును కొన్ని వరతుల 
మొలన ® ఫ్ర ంచిపొటలహాకుపుు ee 

టో 

గ్రామము, ge నున్నది. pa PE ఇచ్చట 
రీవేజాకాదగా అను మహమదీయులమ సీదును, సిదోబాా. ధులాబ్యా 

అల మ ప్రభు రామలింగ బే వాలయ ములును కలవు. అల్లము సృ్కభువు 

దేవాలయమునకు శ్లౌళం గజేబు మెట్లు కట్రించెనట! 

౧౮౦౮ నబికును భక్తులు కొందటు 'హ్రాణయుతోశే సమాధిం జేందు 

yn 

చుండ్డిరయు, రొమలింగ దేవాలయము. కొండల తొలవ(బడిన్లది, . 
ళ్ళి ప ల 

_అల్హైకొ సర్ చా నాన్ aids యూకోం) హు 
వ్రస్యాజోచు రాజనీతిజ్ఞు(డు. ఇతడు మొదట రాజ్యమందలి అర్థిక 

తరువాత మతీవి ద్యాళాఖలకు మం త్రిగను. 

ఉం డెను, విద్యాపీకములకు గొప్పయుప కార మొనరిం చెను. ఈతడు 

౧౮౧౯ లో నొకవిద్యావిధానము నేర్సటేవెను, * దాని ననుసరించియే 

ప ప్రుష్యాలో నిప్పటికి ని విద్య చెప్పబడుచున్నది. యూరఫుదేశము 

అల్లు ర్తి శెల్లూరుజిల్లా శావూడు శాలూకాయందలి 

గా గ్రామము. "అసం ౭౫౧ (0౯3౧). 

యందలి,  ఇమోకాడారీ శ్రా మము, ఖు రారో (౧౯౩౧ 1. 



అల్ప గ్రహ ములు- అల్భాన్నో 

అల్ల గ్రహములు _-- ఆకారము: re 

మునకును బృహస్పతిగ్క గ,హూమునకును నడుము చిన్న చిన్నగ, హము 

లసంఖ్య యులు కలవు, వానికి సల్చగ, గ,హము లని' పేరు. వీనిని ఇంగ్ల 

పులో మైనర్ ప్లాశెట్సొ ( Minor Planets ) అనియెవరు, నంటి 

వబికు శాస ప్రష్లాలు రమారమి ౭00 ల అల్బ గృహముల? గను౧గొనిరి, 

మన నవృగృహములతోోC బోల్చిచూ చినయెడల నివి మిక్కిలి చిన్నవి, 
గృహ హు ఏ లన్ని రటిలోను బుభుండు చిన్న వాండు. ఈ గ గ్రృహముయొక్క్ల 

వ్యా త (Diarneter y. ౨ ౨,౯6౬ మెళ్లు పొశువు. అల్బ గృహము 

లలో బెద్దదాని వ్యాసము ౪౮ మెళు, ౨౩౦ మెళ్లు వ్యాసముగలవి 

"పెక్క్కలు కలవు. ౧౯౦౦ ల సంవత్సరమున డాక్ట్రరు కలరు అను 

వ | 9. ఆ ని జ బయ ఆ జ్యాతిపీకునిచే గనిపట్టంబ న యల్బ గ హముయొక్క_ వ్యాసము 

_ ౫X౦ గజములు పొడువు! ఇదివణికుం గానిపించిన యేడువందల 

ప గ ' | 9 క ఇరు 9 ఇ యల్బ్ప గృహముల నన్నింటిని? X లిపి యొక ముద్ద పానసిన యెడల నాముద్ద 

మనభూగోశమునకన్న నిరువదిరెట్లు చిన్న దిగ నుండును ! 

* కనుంగొనినవిధము : పందొమిదవళ త బ్ది మార ంభమువజుకును 

ఈయల్బ గ గ హములున్నసరూభారము శ్వాస్త్రజ్ఞ అతన 

కాని అం గారకు నకును బృహస్పతికిని నడుమ ముప్పదినాల్లు కోట్ల పదు 

“నేనులకుల మైళే  యంతేర మున్న౦ దును నీగొప్పయం౦ంతరములో నొక 

(గ్రహము. తప్పక యుండవచ్చు నని జ్యాతిషికు లాకాళమున వెతక: 

జొచ్చిరి. ఇటలీదేశజుం డయిన పీయజ్జి యను జ్య్యాతిషికునకు ౧౯-వ 

భతాబ్ది ప్రారంభదినమున ((౧-వ జనవరి ౧౮౦౧) ఒక యల్బ 

(గృవాము కానవచ్చెను, దీనికి నేరిస్ (Ceres 9 అని " నామకరణము 

చేసిరి. ఇస్తే "శంటివజకును రమారమి 4౦00౦0 ల అల్బ గృవాములు కాన 

_ వచ్చినవి, ఇవన్నియు పెద్ద గృహములవలె నే సూర్యునిచుట్టును తిరుగు 

చుండును. అన్నియు నం గారక బృవహస్పభులకు నడువమునుండు ఆకాళీ 

మునం ల తరంకర్నార్ నానన కొత్త తేవి be 

విని యాత్స త్తి లె ___ ఇట్లు వందలక్రొల”ది యత్యల్బగ, గ హములు 

తజచ్భపోస్పతుల మధ్య. నెట్లు 'ఫుట్టినవి శి. అన్నప్ర, ప క్నక్రుం బలువురు 

పలుచిధముల. జవాబు చెప్పెదరు... పూర్వ మొక్షప గ్ డివి: కా 

గలసి. యొక పె పెద్ద గృహముగ నుండె ననియర్మూ పె మటీయొక 

నోళ్లము' పడుటవలననో మటియే శే షతుపుటేకనో యది. "పగిలి శకల 

ము శె లై యన్నియల్బ గ గ హాము లైయుండు ననియు కొందణు 'శౌయ్రైజ్ఞాల 

తో ప్రాయము, 

చదువరు. అల్బ గ్రసాములకును “లఘ్ముగ, హములకును, ఉప 

గృహాములకును గలభేదమును చెలిసికొనవ లెను. తొమిదె అసలు 

నితర 

Ce: 
పూనులలో బుగశు క్క కః భూకుజులకు లఘ్ముగ, గ హాము లనియు, 

గ హములక గురు గ హము లనియు 6 వ 

గొంచెము చిన్నవి 'ఫౌంచెము. పెద్దవి యని యర్శము. ఒకగ్క హము 

చుట్టును తిరుగు మతీయొక' గృ హమున కుష,గ గహ మని పేరు, 

ఆకారమునందు6 

గ" 

అల్ప్అర్ స్హ కొ (౧౦౨౯ - ౧౦౭౨) _ పెరీషీయా 

దేశపు సుల్తాను. ముస్సి ముముతము నవలంబించి మహమ్షదు నామమును 
ధరీం చెను, కెప్పడోషీయా, ఆరీ రనియాా జార్జి ర్ట యారాజ్య యులను 
జయించెను, రేోమనుచ కృవర్తి రొమేనస్ నుకూడ జయించెను, తన 
పూర్వుల నివాసస్థలమయిన తుర్కీ_సానమును జయింపంబోయినప్పుడు 
క దీగం బట్టువడిన యొక దుర్రాధ్యమని చేత వధింప(బడెను, 

అల్ఫోఅశాబీ (క్ర, శ, ౯ం౦ - ౯౫౦ ) — అరవల్బీ 

త్ త్ర ఏవేత్త త, కంస శాస్త్రుయు లన్నిటిని జేర్చి యీాత.6 డొక్ష 

విజ్ఞాన సర్వస్య మును ర చిం చెను, ఇత డు బాగ్గాద్, డెనూస్ కస్ పట్ట 

Te నివ సించుచుం డేను, ఈత. డరిస్తాటల్ గ (గ్రంథముల నరన్నీ 
వారికి అకక 

అల్భాన్నో (౧౫ యా ౧౮౮౫), హను re ౧౨-వ 

అల్ఫాన్యో ఆఅందుతు, ఇతడు. ఇతడు 

౧౮౫౭ లో దెన్మించెను తల్లి ఇసబెల్లా. ఆమెను దేశముననుండి 

స్పెయిన్ దేశపు రాజు, 

వెళ్లెను, టో ఈతనిని pe తనో  ఈకే(డు 

మిక్కిలి 'తెలివిగతీసి రాజ్యపాలనము చేసాను. . 

WOH (ఆరగాన్ ) ee స్పెయిన్ దేశమునందు 

పూర్యూము విడి ప్కభుత్వముగా నుండిన ఆరశగాకా అనురాజ్యమును 

అల్భాన్నో అను పేరుగల అయిదుగురు రాజులు mre వారిలో 

నిద్దటు ముఖ్యులు ః ysl 

౧. ఈ సపేరుగలవారిలో మొదటివానికీ (శ్రీః శే.౧౧౦౪ 

-౧౧౩౪) విజయాల (The Victorious) డను బికుద ముండెను. 
ఇతను స్పెయిక దేశ బా లైన మూరులు అనంబకు మహమదీయు 

లతో బోళాడి వారిని "పెక్కు పరాషాయములు ప పన 

శారగోసా, కొరానోసా అనువానిని స్య్వాధీనపజుచుకొ నెను. ఈతడు 
౨౯ యుద్ధములలో విజయి యయ్యిను. 

౨. ఈతడు (౧౪౧౬ - ౧౪౫౮) ఈ ెరుగల ౫ _ వ యతడు. 

శ్రీ సృ ౧౨౮౫లో జన్మించెను, ఈతనికి “ ఉదారుండు అన్న 

నషట! గలదు, ఇతనితం శ్ర డ్ ఫర్ణి చెండు, ౧౪౧౬ లో రాజ్యమునకు 

వచ్చెను. ఇతడు MR విసిల్కీ ీవిల్చు అను మూండురాజ్య 

నుల పె సృ భుత్వ్టము చేసెను. ఇతడు విజ్ఞానవంతుండు, విద్యా 

(ప్రీయాండు, విద్వశ్సకు పాతి, విజ్ఞాన పున రుజ్జీవనమని (Renaissance) 
యూరో పు బేశచరి తృలో పృుఖ్యాతిం జెందినయుగమునందు విద్యా 

టా జేసిన రాజులలో నిత డొకండు. కాన్ స్తెంటినో పీల్ పట్టణ 

మును తురుష్కులు పట్టుకొనినతరువాత నచ్చటనుండి పాతీపోయిన 

కాన కీత 6 డా భ్ శయ మిచ్చెను, 

అల్ఫా నో (పోర్చుగల్ ) జ పటల కకక. | నీ 
"పేరుగల రాజు ల్రాలుగురు eg మేలిరి,. 



తె 
షు 

* 
సఖ. 

వ 

సీరం 

లనుగాడ న్యాయము? 

SOME బ్రైయత్నించు చుండంం జంపంబడియేను, 

_౧. ఇతండు (౧౦౯౮౪ = ౧౧౮౫ అంతవజకు లియాన్ రాజ్య. 
మునకు లోంబడియున్న పోర్చుగల్ ను స్వతంత్తేముగ6 జేసెను, గొప్ప 
ధా ఆజానుబా హుశరీర ము గలవా(డు, . పెక్కు క 

మూరులతో ( బోళాడి ఖ్యాతి వడ సెను. 

౨ ఇతండు (౧౧౮౫- ౧౨౨౩ Sa MER కొరమును 
తగ్గించుటకు ప (సృయత్ని ంచెను, అందునే నితనిని చెలివేసిరి 

3. ఇతండు (౧౨౧౦ - వకుల 'తనకాలమును చాలవజకు 

మూరులతో యుద్ధము చేయుటలో గడ పె 

రో ఇతడు (౧౨౯౦ - ౧౩౫౭ ) శన లే తట 
-హహారులతోను పోరాడుటయందు తనకాలమును “టా గడె 
ఇత నికుమారుడెన పేటరునకును, ఇతనికిని wen aes 

2౫. ఇతండు (౧కోకి౨-౧రీ౮౧) ' ఆఫ్రీకాలోని మూఠరుల 

వను దండెత్తి తి 'వెనలినందున నీతనికి weg శ్రీశేనో ర. నల్ల 

బిరుదు వచ్చెను, 

౬ ఇతండు 6కి - ౧౬౭) దుర్తార్డు. 

౧౬౬౭ లో రాజ్యపదభ్ర ల షుండు కావలసివచ్చెను. కరువాత “రా 

పట్టణములో కాలము నడప ౧౬? షు లో మరణించెను, 

అల్ఫా నో (లియాక్ ) -. న్నెయిన్ చేకశ్టమునందు 
ee స్వతంత్ర ములుగ నుండిన లియాన్. కస్ట లే అనురాజ్య 

ముల పె అల్బాన్ఫో అను చేరుగల్తరాహలు ౧౧ సతః రాజ్యము చేసిరి, 

౧, 2 వొుదెటయ ద్దజనుగుటేం చి విశేవ. మేమియు తెలియదు 

పృభుత్వకాలము కి శ్ర శ, 23౯ _ ౮౮౨ వజకును 'జరగిన 
మ. దుండేె ననిమా శ షు తెలియుచున్న ది. 

a * ర, 2 తరువాత ముస్పరు అలా న్ఫోలు ౮౬౬ - ౧౦ ౨౮ 

కాలమునందు పొలనము జేసిరి, 

లను. మసహమదీయులతో. వీర కాలమున. తాం మారంబ నుయ్యెను, 

౬ ఇతడు (౧0౬౫ - ౧౧౦౯) 'మోరుల “నెదిరిం చుటలో 

నాయకుండుగ నుండెను, స్పెయిన్ చేశజులను పోపునకు పూ రీ 8x లో యబ 

డునటులు షె సిను, 

౭, ఇతని (౧౧౨౬ - ౧౧౫౭) కుభయమతముల ప్ర 

కా. దుం డెను. 

జల ce 

Fa స్తవులగో పాటు మూరు 'అనుమపహాహ్మవీయు 

బరిపాలీం చెను, యూరోలతిరుగి? (బాటు 

లా ఈత. (౧౧౫౮ అ ౧౨౧౯) డింగ్లాండురాజైన , ౨-వ 

హె నీ ఛ్రెకొమా లైను. వివాహమా డెను, మూరులపపె 

శీకమైన 5 
= 

కుండి మూరులం బూ ee Me: 

డసటళే 

జేశముమోంది ళ్ త్రీవచ్చిన మూదు, 

స్పేయిన్ వారికి ఫ్రైన్ఫువారి నాగరకత చేచ్చెను, 

ములందును ed ఖ్యాతి చెందెను, ఇత (డు 

దం'జెక్తుటప - 
స్తవరాజులకూటము (Coali త నకు నాయకు(డుగ 

టో నో -అల్బుమజార్ 

_ ౯ ఈతని (౧౧౮౮ - ౧౨౩ ౦) వివాహమునుగుటించి పోళ్య 

నకును ఉర్నికన వివాదము గలీగిను, 

౧౦. ఇర డు ( ౧౨౨౧౨9 - ౧౨౮6 ) విద్యావంతుండు, బృహ 

స్పతి (The 5౭) అన్న బిరుదు గాంచెను. జ్య్యతిశ్శాప్ర్రమందలీ 
గణితస్క_౦ధము నభివృద్ధించేయుటకు సాయము చేసేను, తనసర డారు 
లతో "పెక్కు ఖ్. పెట్టుకొ నెను. జర్తనుసా ర్రూజ్యమ సంపా 
దింపవలయునని యతి త్నించుటకు భనము గావలసివచ్చి ప్ర ప, జల్టపె చెక్కు. 

వగ పన్నులు విధించెను. అందుచే లోక చ్వేనమును స సంపాొదిం చెను, 

౧౧. ఇతడు (౧౩౧౨-౧౩౨౫౦) తిరుగలాటు చవేసీన 

సరదారులను కఠినముగ శికీంచెను, ఆఫ్రీకా దేశముననుండి వచ్చిన 
మూరుల చివరచాడి నో డించెను, 

అల్బ తేనియన్ (0-౯౨౯) —_ ఇతని ఫూర్ల 

మెన నామము. మహముద్ బెన్ జెవిర్ అల్ బళాని. అశేవియా 

జేశజు(డు, ద్యోతిళ్యాప్ర్రువే త్త, 'మెసపాశేమియా దేశమునందలి 

అరె యనుస్థలమున నీతండు నకు త్రాదులవేథ కనుంగొని - జ్యోతి 
క్నామ్రునూనందు శ్రా క్ర పరిశోధనలను కన్ సెను, టాలెమోచే రచింప 
బడిన గృహపథకమలు దృక్ (పృత్యయమునకు వచ్చుట లే దని 

తడు yn ననుసరించి ర్రో_క్లేపళకము లేర్వలీ"చెను, ఈళని 

వముతమున అయనమునకు ౬ ౬. సంవత్సర ములలో జక్క అంశము గతి 

కలదు 3 పరమ శాంతి 9 3 34 సాయననూరోోచ్చము రా ౧౭. 

తా. సాయససంవళ్ళర పుమితి ౫౬౫ దినములు ౫ గంటలు రో౬ 

నిమినములు - ౨ర సెకనులు అని నిశ్చయిం వెను, ఇది నిజమెనమితి 
కం కు ౨ నిమివములు ౨౬ సా తక్కు వగ నున్నది, 
ఇతండు గొప్ప గణిత జ్ఞు(డు, (తీకోణమితి (Trigonometry )లో 
నూత నాంశీములను నానన జ్యాతివవినయ మై సెక్కు గృంధథ 
ములను వ్రా, సెను. వానిని ౧౨-వ కతాబ్దివాలడైన పేటో టిబరి నస్ 
_అనునతండు ren భాసాంతరీకరీం చెను! 

అల్బిహని (క ర శ ౯౭కి - ౧౦౪౯) . పష . ఇతని 

సంఫూర్ల నామము. అబూ హాక్ ముహమ్మద్. విన్ అహమ్మద్... అల్ 
బితానీ,. గజ్నీ మవామ్షుదునాస్థానవిద్వాం సుయ, బాత కొప స్మ_ంభముందు 
మిక్కి లి పృ పృజ్ఞ కలవాండంట, లేఖాగణీతము, తర్క_ము అనుశ్వాస్త్ర 

"పెక్కు, దేశములు 
చూచుటయీకాక పాందూ దేశమునకు వచ్చి ఎన్నియో వత్సర ములనజకో 

నిచ్చట నుండి య నేక ళా స్త్రముల నభ్యసించెను, “శతారిఖభ్ ఉల్ 
హీంద్ ? అను హీంమాదేశచరి yf గ (గ్కం౦థము చౌ సను, పెక్కు గీ గీ కు 

ల (గ్రంథములను భౌహాంకరీకరించెను. అఫ్గాసస్తానమన ౧౦కి లా 
చనిపోయెను, 

" అల్భుమజార్ (౮౦౫ కశ విఖ్యాతి ₹ 'ఇెందిన 
అరవ్బీజ్యోతిర్విదుండు. ఇతన్ని గ లస, Wil ean 
rene? కా. . 



తో స న 

DT, శీ, ౧౮౩ - 
౧౫౧౫) — పోర్చుగీసు వె సురాయి, ఫ్ర వ సంపత్సేర 
మున. లిస్పకొదగ్గణి నున్న అ లెన్చాం డ్ డ్రియాయందు జన్మించెను. అయి 

దవ అల్ఫాన్ఫోకొలువున విద్య క ౧౫౦౨ లో మొట్ట మొవటి 
మా టేతండు చ్రాగ్టేశ ములకు నౌాకాయా ఈ, కావించెను ; wr హూోప్ర 
అగ, మును జాత్రేవచ్చి ee CWP జేరుకొ నెను, హిందూచేశ 

యుసేరదలి కొచ్చినునందు % head ' కట్టుకొనుటకు ఆ 

చేళపురాజానంగీకారమును బడెను, ౧౫౦౪_వ జూూ'లె మాసమున 
మరల పోర్చుగలు దేశమునకు బోయెను, “౧౫౦౬ లో టప ప్రడకు న్స 

యాధిప పత్యేమున వహీందూదేశేమునకు బయలు చేలిన ౧౬ న. 

'అయిదునొకల కితనికి నాయకత్వ మొసంగ౧బడినది, ఆఫ, కాతూర్చు 

తీరమున అరబ్బులనగరములపపె నె _తివళ్లి చెక్కు_పోరాటములు జర 

పినపీడప అల్బూకర్కు_ డ కు El నుండి విడిపోయి, "పారసీక సింధుశాఖ 

యందలి ఆర్మజ్ దీవిని ౧౫౦౭ లాల వళశపటజుచుకొ నెను, - ఈదీవి యా 

'కొలమున ప్రాద్దోశేవ _ర్హృకమునకు ప్ర ధానమయిన స్థానములలో నొకటి. 

కాని యదె FIT యర్ సేవకేమున నుండెను. 

నము టియొక 

పదు పడవలను 

జేర్చి తన నౌకలను 
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1 వదె చేసి అలూ 

ఫం. ౧౫౧౦౮ ప 

సంవత్సరాం త మున. 

మలబచారుతీరమును 

జేకెను, ౧౫౧౦ - వ 

సంపర్సేరము జనవరి 

“నెలలో కళ్ళి కోటను. 

ముట్టడించెను గాని, 

నెగ లేదు, “పీదప 

నతే(డు గోవాను వళ ' 

పజుచుకొ నెను; 

అటుపీమట ' మలా 
న టం 2 J . నో అ & వ్ 0 | . క వ 3 . సో ప; ret త్. భవ: 
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| వము 

'యగంఠరమన విజయమును బడెను. ౧౫౧౨ లో నితడు మల 
బారు దేశమునకు మరలిపోయెను. తనవిజయము లన్ని టియందును కొల్ల. 

గొన్న ధనముతో నితండు “ప్లోర్ డిలామార్? అను నౌకమి(ద వచ్చు |. 
చుండణా అది. పగిలిపోయినది.. తుద కతంజే ప్రాణములతో దప్పించు 

కొనుట కష్ట మయ్యెను. రాకపోకలకును, * వ. ర్హకమునకును 'ఎజ్జసము 

యు ప్రత్యేక మొక్క_పోర్సుగీసువారి యధీనమునం జే యుండు. 
య దానిని వశఫ ఫలుచుక్లొ నవలసీన. దని ఫోర్చుగలు భేశపురాజు నాజ్ఞ 'దోచుకొనిర.. “శక్షాని కాలయికాలమున సే అల్లో డా ప్రాంత మునం గల 

సర 3 

| ననుసరించీ అల్భూకర్కు_ తతృము.ద్రాఖిముఖముగ దండయా శ్ర నడపి 
౧౪౧౩ లో. ఏజెనునగరమును ముట్టడించెను, కాని wer పరా 
జయము కలీగను. ౧౧౫ లో అల్ఫూకర్ము ఆర్మజుదీవిపయి. నెల్లి 
వెళ్ళి మరల దానిని వశపజణుచదుకొ నెను. అప్పటనుండి యాదీవి 
౧౬౨౨ వజకును పోర్చుగీసువారి యధీనమునందే యుండెను, పోర్చు 
గల్గురాజుకొలువున అల్బూకర్కు_నకు శకి శ్రును లేకు లుండిరి. చారి 

కుటృ్కలవలన నతడు పద, హుం డయ్యెను. ఆర జాను జయించి 

అకు గోవానొ కా శ్ర యస్తానమనం బ్రవేశించునప్పటికి, నత నికి 
బదులుగ నరనిశ తు Bed సోరెజు నతనిసానమున నియమించినట్లు 

వోర్చుగల్లు రాజు నొద్దనుండి వచ్చిన యుత్తరువు లకని కందినవి. 

అత (దు ౧ఎ౫౧ఎ(-వ సంవత్సరము డిసెంబరు ౧౬-వ తేదిని సము 

(ద్రుముమోంద నుండంగే చనిపోయెను, చనిపోవుటకు ముం దతండు 

తన పృవ_ర్హనయం 'జెట్టిలోపమును లేదనియు, తన కన్యాయము' జర 

గిన దనియు తెలుపుకొనుచు రాజున కొక లేఖ చ్రాసీ, యందు తనకు 

రావలసిన గౌరవ 'సమ్మానములను దనకుమూరున కర్చోట నారయ్య మని 

విన్న వించుక్రా చెను, . 'అతనిశరీరమును గోవాయందు సమాధి కావించిరి: 

అల ల (౧౪౭౫ - ౧౫౨౮) — స్పెయినుదేశజు లండు 

Pres పెరూ చిల్లీ మొదలయిన దేశములను నో 

పిజ్ఞారో అనునాతనికి సాయ పడెను, కాని తుద కాతనితో బోరాడి 

యా! ఊరితీయయణుడెను. 

eh జీిపేంట __ విశాఖపట్టణమజిల్లా చీవ్రకుపల్లీ 
"తాలూకాలోని జమిాకదార్మీ గా మము, ఇందలిజనసం ఖ్య ౨ Me 

(3౯0) 

. అల్ల్క్విస్ట్, " కారల్ జో నస్ 

౧౮౬౬ ) ae _ స్వీడన్ చేశజుండు.. 

నాటకములు, 

ల డ్ వి గ్ (౧౭౯౩. వక 

గ గ్రంథకర్త ర, ఇతడు షు 

-వై వై శకకావ్యములు . క శ్త నీతి భావ్మ విద్యా వప, 
పాదకములయిన పక్క గ్ర్రంథధములును వా నెను, 

అ లెయి డా. గ్యాణెట్. (౧౭౯౯ = గూన) _ మాసే 
పోర్సుగల చేళ్చడాడు కవి, నాటకకర్త, రాజ్యకం త్ర తృజ్జుండు. 

ఈత నివ. రచింపబడిన ఛాటకోములలోల. గాన్ని ఆధునికపోర్చుగీన్ల్ 
నాటక కనా జ్ఞయమునం.. దు త్తమో'త్తమమూ- లని . 'యెంచంబడుచున్న వి. 

ఆటో డి జిలొవిసెంటే అనునది" పోర్చుగల్ దేశమునందలి ' జూతీయ 
నాటకములలోే - నే శ్రేష్ట మైనదిగ పరిగణింప(బడుచున్న ది. 

రాజీయాందోళ స్వులలోయాడ నీతండు. శ్ర న్ వహించెను, 

చేళమందలి 

"అ ల్లో డా a సరయు కృప్రాంతమందలి. అల్గోచాజిల్లాక 
మఖ్యపట్టణము. సమ్మద్రప్రముట్టమనట్ ౫5రో౯రో అడుగుల ర్థాక్తునం 

బర్వత శిఖరయన నున్నది, జనస సంఖ్య ర్యా 3౫౯ (౧౯౨౧). ప 

౧౭౮ రీ-వ సంవత్సరమున దీనిని మొట్ట మొదట రోహీల్లాలు కక 



౫రోర అల్యాభాదా 

చారిద OT కు వాలొవరణము సరీపడకపోవుటచేతను 
| అచ్చే ప, జలు మరణించిరి, శ్రీః శ, ౧౮౧౫ - వ సంవత్సరమున 

అరి స్థా యుద్దములో లాడ స ప్రాముఖ్యము వహించెను. 

తుదకు ఏ పి చలా ౨౬-వ లేదినాండు గుం జరగినతరువాతే 

అల్లోడా "ూంగ్లేయుల యధీన మైనది. అల్లో డాజిల్లా వైశాల్యము 

4 3౮౯ చ మెళ్లు. జనసంఖ్య 4330333౮ (౧౯౨౧). 

అ ల్యూట ది సా గం జాంజిల్లా ఛత్ర, పురం తాలూకా 

లోని శ్రామము. జనసంఖ్య Mat ౭ GR ). 

అల్యూమినా 

యము ధాతువుయొక్క_ అవ్హ్షుజిదము ( 0౫1౮౭ ), ప్రకృతి కావస్థయం 

_ దిది కురువింద (Corundum y మనియు, స్ఫాటిక _.దశయందు 

( Crystal form y శెంపు ( Ruby ఏ లేళ నీల (5291116 )మనియు, 

అమ్టవిధసృటి కాక్ళతులకం మె భిన్న మైన స్టితియందు కురువింద వికార 

i Emery ) మనియు పిలువంబకుచుండును, గట్రితనమందు వజృము 

నకం దరువాత దీనిని మించినది లేదు, కావున 'ఆద్దములను నోయాట 

కిది. బాగుగ నుషయోగపడుచుండును. శై శె లీతము( Silica తో 

ఎ ఇది యొక శే అల్యూమిని 

గలసి 

ములలో ' నిదియు నొకటి. నల్ల జాయి (Granite, నాపజాయి 

_ (Trapstone), ' పలకజాయి (Slate stone) లోనుగాలల శిల 

లలో నిది అమితముగ వ్యాపించి ముండును. పింగాణీ కేగడయందు 

సగముకం కు "నెక్కువ భాగము ఈ అల్యూమిశాకు. చెందియుండుట 

చేత ఆశేగడ కంఠతటి. వశ నెర ములు కలుగుటకు. 
త్ స 

గారణ 

_అల్యూమినాయూ ఉజ్జముయామ్లు జిదము (Hydroxide )ను 

వన స్పతివర్లవ ములతో (Vegetable colours). గలసి ఈ లేక్రులు 

(Lakes) అని పిలువయబకునీళ్ళలాే కర లోని సమ్మేలన ములు (26415 

soluble Compounds ఏన జీర్చడు సణధర ములు గలిషయుండు . 

టంజేసి అద్దకమునందును కాలీక్రోము ద, ఇమందును వర్లోపాధుల గ 
( Mordants ) వాడంబడుచుండును, పన యుపాధుల సాయముతో 

పటికపు. వేయంబడురంగులు వెలినీపోక స్పిరముగ, నిలచియుండును, 

ద్రావణమునందు ( A1॥య solution y ఎమోనియాను గలుఫుటవలన 

ఉజ్జమయాన్లుజిదము ( Hydroxide) తెలుపురంగుతో నడుగునకు 

ఆదిగినడాని నెండంబెట్టుట చేత గాని వేండి చేయుట చేత. గాని 
1 ( Hagland ) 

| మను వేట్ొక కపద్ధతి కలదు. లో హోమ్లజీదము (Iron Oxide ) కె గాలి 

తము లోనగు బోడె టునందలి మలినములను ' 'జేజుచేయుటమింద్నే 
“ఇది యాభధార పడియున్న ది, అందునిమి త్రేము బోజైటును విద్యుత్తు 

] బట్టీలో కర్చనముద్యారా. "సంస్క_రీంచి ౧ లేక. ౨౦ పార గంధ 

బట్టీలో వేయించి అనంతేరము నీటిద్వారా పిండుటవలన (Leaching) కిదమును గలిగియుండునులీ నయ కృమెన. ధాతువు నుక్సే త్తి ర్రిచేయుదురు. 

యందలి ఈ జనమును (Hydrojen) Pe. 

అల్యూమి నాను శుహ్మ్కు_విధానమున (Dry P100౭) తయా 

రుచేయుటకుంగాను నూ టంట మూండుపొళ్ళ కం కులాడ తక్
కువై లి, 

తమును గలిగియుం డు బో జె టును' ( Bauxite) సోడాసహితే ముగ 

జావణముతోబో జె, టు , సోడీయముస్ఫృటితమ వచ్చును: కానీ కొసోడా బ్రా 

Eris ర లా. నీయుటకు వీలగు న. పద్దతి (We | కానని శక గట్టిన గడ్డను చూర్ణమచేసి నీటిలోం గలిపి 

సం ము సళ దంత ట విస్తారముగ వ్యాపించియుండు కతా 

- అల్య్యూమ్నా 

Process) యొకటి; కలరు. ఈరెండువిధముల "నేర ఏడు (చదౌ,వణముల 

నుండీ రండుకున్నమార్షముల అల్యూమి నాను గీయవచ్చును, . ' అంద్ "క 

విధ మెట్లన, కర్చనద్వ్యృన్హుజిదపుగా సును (Carbon dioxide gas ) 

ద్రావణమునందు ఫూరించుటవలన ఊ జమయాన్లుజిదము (Hydroxide) 

ఏ జేరుక్రొనును, రెండవపద్దతి “ననుసరించి ఆద్రావణము నించుక 

జలమిలీతము ( Dilute గావించి ఉ జ్ఞమయబఅల్యూమినాను కొొంచెము 

గలిపి కలయ. బెట్టిన యెడల ద్రావణమంనలి చాలభాగ మల్య్యూమినా 

అడుగనంబిరుకొన మింద నొకద్రవము నిలిదిపోవును,  ఆదృవము 

నివిష్ట్వమె (Concentrated ) మరల బో జై టును గ్రృసీంపయలుగును, 

వేళొండువిధానమున బో జైటుు కర్చవము (బొగ్గు) న్మృతృ్మజనములను 

౧౭-౧౮ వందల డి గీ గలవే(డిమిలోే అంతః ప సృతిక్కి Phe ( Inter. 

reactions ) సబిచేస్ తన్గూలమున నుత్పన్న మణ సృటన తృజిదము 

( Aluminium Nitride నందు సోడియం ఉజ్ఞమయాన్లుకిదము 

( Sodium Hydroxide )ను గలీపినయెడల సోడియము సృటితను 

(Sodium Aluminate) వెలువడును, ఈసందర బ్రమున ఎమ్మోనియా 

అ పృయత్న ముగ ఉపఫలము (‘By-product ఎగ లఫించును, , .ఈ 

సోడియము సృటితముననుండి అల్యూమి నా తత్ మణ ముక్చేన్న మై 

అల్య్యూమినియము ధాతూత్చి తీనిమి త్త త్తేము విద్యుద్వెకృతి క నా 

సర్వథా యోగ్యమె యుండును, 

బోడె టునుండీ అల్యూమి నాను విచయేయుటకంగాను! జేటాక 

వి ఫమగుపద్ధితి నాశ్వే దేశమున వాడుకలో నున్నది, . నూణీంట. 30 
పాళ్ళ నతి, కామ్లద్రావణము (Nitric Acid Solution ద్వారా. 

| బో జైటును నిష్కాసన మొనరించుట ( Le2hing చే ఆ, చ్రావణము 
లో 

అందలి సృటనమును ఖటికము (Calcium )ను లోహములో ని. కొంతే 

భాగమును కరంించుకొని మిగత లోేహమును శెలీతేయును వదలి 
వేయును కరలనిప దార్థములను వేబు చేసీ ద్రావణమునందలి లోహ 
మును సైతము విడదీసి ఎండంబెట్టంగా6 జీవన. దొనిని అందు6గల స స్పట 

కూరము (Aluminium ( Salt 5 విడివడుట కంత వేండి కావలయునో 

అంతయే వేండికావించి. ఆసందర్నమున వెలు వడునత్ర, జన , అమ్రజిదముల 
( Nitrogen, Oxides తో నతి త్రికామ్లుకును సుంట అల్యూమి 

నాను a తినిమి త్రము సంగ్రహాపబుచుకొందుకు 

శుద్ధమైన. ee దీయుటకు. '6 వాగ్లాండ్ 
విద్యుదున్ష విధాన ( Electro- thermic process 

ఈగంధకిద్క అమజిదధాతుమా లీన్యము., చవరూప మున "నుండును, 



అల్యూమినియము 

సగ [లయల స్స (అత్ర) Lie A(AlH, + 
6 HO = 2 Al (OH) ft 3H, వ్ )లక, కి ంద కేటుచేరముదుకు. ఇందలి 

ఉజ్ఞనగంధకిదము ( Hydrogen Sulphide) బోజెటును గంధకీకృత 
ము6 గావిం చముటకు6 గాని లేక కాద్ ప పద్ధతి (C1218 process) నను 

సరించి గంధకము చేయుటకు గాని ఉప మోగపదును, 

ర్త యెస్ 
పట్టిన నవీనపద్ధితిని బొగ్టునకు మాటుగ మాడిఇనుము ( 1101 016 )శో 
బోజైటును శుద్ధిచేసి సృటాన్లుజివ ముక్చేన్నము చేయంబడును. ఈ 

వసరమున ముకక ఇనుము ఉపఫలముగ. లభించును, 

రగడ ( Clay )9 & ఆలూనై టు ( Alunite ల నుండియు మట 
యొకవిధానమున నీధాతు మూలమును దీయవచ్చును, శేగడను కాల్ప్చీ 

దానిని గంఛకామ్ల మేలనమున గంధకిత ముగ మార్చి దానిని ఎమ్రోనియా | 

గంధకిత మేలనమున ఎమ్మోని యాపటిక కింద పరినర్హీతముంజేసి దానిని | 
౭౫ శతాంకీ అంశముల ( Centigrade degrees) వేడిమి యందు 

EK (Lry) నుండు ఎమ్మోనియాగాసుద్వారొ సృటడజ్ఞనుయాన్లు 

జిదము ( Aluminum Hydroxide ) పమోనియముగంధకితముగను 

నాన. తరువాత జం గాల్చీ అల్య్యూమినాను 

దీయుదురు 

అల్యూమినియము — 
తత్త (ము (Metallic Element ). లోహము ఆల్ఫూమిని 

యము గలసీన గంధభకితేము (Mixed Sulpbates of Iron & 

Aluminium ఏ) లని చస్తులేము తలంపంబనుచున్న కొన్నిమోరము 

ae )లను ప్రా పొ -వీనకాలమున రోమనులు అల్యూ మెక (Alumen) 

చేరుతో? బిరురుచువచ్చిరి. ఈకర ములు మభ్యధ రాసము ద, 

ea అగ్ని పర్వతమణయములై న జిల్లాలలో దొరకుచుండెడివి, | 
బో జె టుగనులు గలవు. ఆ నే వ్ర లియాఖండమలోని విక్టోరియాస్రాంత 

వారు దీనిని అద్దక పు(ంబనులందును క వాడుకానుచుండు | 

వాగు, ఇట్లికే య.గుణధర ములనుగలీగియుండు తోరమును గంధ 
కాను పృయోగమున రేగడమట్టినుండియాయ దీయవచ్చునని ౧౮ -వ 

శతాబ్దియందు కనుంఫాొనంబడినది.. 

వేజందేశములందు చేశ్వేలు "పేళ్లు గలవు, రోమనుల ఆల్యూ మెక శబ 

మునుబట్టి ఆంగ్లేయులు, అమెరికనులు- -ఈభస, మునక అల్యూమినా 

ఉరిడిరి. దీనినుండి తీయంబడున దే అల్యూమినియముధాతువు, 

IERIE స్ఫట మని. ఉేరుపడినది. ఆణవిక స సంఖ్య (Atomic 

Number ) ౧౨. విశిన్దసరుత్వము ( Specific Gravity ) 9.2, 

ఆణవిక.భ్రార ము ( Atomic Weight) చీకి. 

(Melting Point ) I) CE) శశాంకీఅంక్రములు, 

ద re కము 

సృకృతియం దీధాతువు ఇతరపచార్థమలతో( గలసి సంయోగ 

ధాతురూపమున నెచటను లఫింపదు, అమ్లజనము ( Oxygen) తో 

ఇ జ mika 

ఇది యొక ధాతవమూల | 

ఈభసము( B258) నకు వేణు | 

ఎప్పుడో 

' చుండును. 

నొకటి తెల్ల నిది. 

రసాయన ప్రీ 8(గకణట ) యీ- “ఇది | మున కై వినియోగనుసచుండును, 

Ee 

కుద్ద్ధహాపమున దొరకళపోవుటకు ముఖ్యకారణము. భూపటలము 
(Earth’s Crust ) నందు అమ్హజన్క 'శెలము ( 511002) లే అమిత 

ములు, వానిలో నూటిలో ౧౩ పాళ్ళు స సృటము ( Aluminium ) 
ఉండునని అంచ నావేయలబ సినదె, పర్వత మాలం దలి మామూలు బండలు 

మొదలుకొని అపరూపములస రత్న ములపర్యంతముగల నానావిన 
' శిలారూపములం దిది పిడర్ సక్ (Professor Pederson) కని, roe 
ఫీనోజామణి ( Turquoise } అనునవి దీని స స్ఫురితములు (Phos_ 

సరించియుండును, వేచి లెట్ (Wavellite), 

phates ). శెంఫులు ( Rubies ర నీలములు ( Saphires స. కురు 

విందములు (Corundums) దీని అమజిదములు (Oxides), శిట్ 
వైట్ (Gibbsite), బోజైటొ (Bauxite), డియస్ పోర్ 

(Diaspore ) అనునవి దీని ఊజ్జమయామ్లుజిదములు_ (Hydrated 
Oxides y, అల ఫన్ thiloghaney, శేగడ (Clay), లూసె సెట్ 

( Leucite )లం దిద్ది క్ష్! లీత ము Silicate ) తోం గలసియుండును, 

క్రియోలైట్ (Cryolite) లేక హీమళిలా (106 Stone ) 
నామకసృటద్విప్ల విదము (4 Double Fluoride of Aluminium 9 

గీనులాండుదక్నీ ణ భాగమున చలువరాయి సల్ల రాయి ( Porphyritic 
granite) గలసిన బృహదాకృతి నొప్పుసము ద్రుబంధనము (Dyk 

సృటగంధకితేము ( Aluminium Sulphate ) 

అగ్ని పర్వతమయమం డలములందు దొరకును. మోరధాతువుల (Alkali 

metals ) గంధకిత ము Sulphates ) లతో. గలసి ఇది కా 

వికఫుపటిక (Alum) యగును, అ నేళనిసర్ష జలములందును. అల్యూ E 

మినా కలగు. అందు కొన్ని ఈవులలో నిదె అమితేముగను లభిం చును, 
బహు ప్రకారములగు చట్లబుూడిదయందును అలూ మినా దొరకును. 

అ మెరి కా 

బి చ్రీటివిగ్వయాన్యా 

సందు క్రరాజ్యములలో 6 'బెక్కి_౦ంటియందున్ను 

మాంటినీస్రో దేశములందును. మిస _స్తృతములగ 

మందలి నర్కకక్ గనులందు న U౨ మొదలు ౯ పాళ్లవం వణకు 

అల్యూ్యూమినాప దార్థ్యము గలదు, 

పకృతియం, దింత విసారముగ వ్యాపించియున్న ప్పటికిని 

తప్ప ఇది తజచుగ ఉజ్జితబో జై టునుండియే రీయంబడు 

బో జె.టునందు సెక్కు_రకములు కలను, అందులో 

ఇందు నూబింట ౬౦ పాళ్లు అల్యూూమినా 

యును స్వల్పముగ లోహము నుండును, దీనిలో నిసుక ఉండదు, 
ఇది సృటకమోరములను (Aluminium 521659) నిరి రించుటక్షున్యు 

పటికను జేయుటకును ను వేలొకటి ఎజ్జనిరకము.. పం 
ప్రమాణముననే. యుండును, కర 

కొంచెము ఇసుకోయు నుండును, eh అల్యూమినియ ము seit 

దీయుట కిది ఎకు వగ నుపయోగింప(బడుచుండును, 'ఈ౫ పాళ్లే 

అల్యూమినాయు, నెక్కు_వ ఇసుకయు€ గల వేటొక విధమగు శెల్లని 

రకము గలదు, ఇది సాధార ఇప్పు జీండిమికి కరలని కఠిన ద దృవ్యనిరాణ 

Cres దిప్పు డీధాటప్రయళ్ళ 

అల్యూమినా. సెదానియందలి . 



శరణ 

అవసరము లమిత ముగ బెరిగిపోవుటం'జేసీ దీనియుత్వ్స త్రీ తికి. గావలసీన | 

అల్యూమినా. మొడలగు ముడొదెనుసులు ,ప సృతిఖండమునందును. అపరిమిత 

ముగ _నిలావచేయంబడి యుండుటయే కో ఇంకను ళ్ స్పార్, చీనా 

రెగడ్క ల్యూ నెటు మున్నగు శే లీతీములు ( 51110665 ) అల్యూమినా | 

క్రి 

దెం _౧౮-వశశాద్టి ఆదిగ ఈధాతువును seer యేక పృ 

P= 7? 

క డెనమోి (Dynomo) ఆవిచ్యూ_.రానంతర మావిధానము శ 

లోపింపవిద్యుక్ ప్ర పృయోగమునందీయుప ద్ధతి యేస్థిర ముగనిలీ చిపోయెను. 

-సృృటమున్సు-సోడియమును . కలసిన ద్విప్లవిదము. {Double | 

Fluoride) క్రి కి యోలెట్ అని పిలువ(బడుచుండును. “బది. నీ ఇ 

లాండులో పం గలదని -ఇదివజశే, శ్రాయలుడినది. sh 

నియమును తయారుచేయునిమి త్త తము. బోచేటుననుండి. తీయబడిన 

అల్యూమి చాను కరంగిన కి. కియాలైటులోం గలీపి యామి క్ ఫ మును | 

_లోపలివై పున. కర్బన లేపన మగల ఇనుపతొట్లలో బోసి వైద్యుతవిశ్లే 

నణమున ( Electrolysis ) కధినము చేయుదురు. _ విద్యుత్తువలన 

సృటామ్లుజిదము ( Alumina ) విభిన్న మె తొట యడుసన కరణిన 

ధాతువు చతుకాన. విద్యుత్ పృ ప ,వాహకములగు కర్చనలీ_ప్త పములెన కడ్డీల 

ద్వారా అమ్హజిదమ నిడివడిపోవును, , అత్యుస్యమున ఇల 

చేరను కరణినదానిణే మరలమరల కర 6గుట చేతను క 

షు జై పోవుట een, | 

వళ స్తములైన భాతికలక్షుణములుకల స సృటము అలుదూరు 

- ue అను పేర జర నీజేశయునం దెపుడు ' తేయారగుచున్న ది, 

ఇది ౮౦-వ నెంబరు బి బ్రిశ్నలు కాకిన్యమును ఉచ్చ తాంతవతా (High 

ductility )» ఆఘాతక శె యై ఇ్యమయ (Shock, Corrosion )లను నిరో 

గలియుండనే. 

హూప రు నామకవె జనకుని విద్యుద్ వి నేన. విధా నానుసారమ 

శుద్ధి చేయబడు అల్యూమినియమునందు ణోణా*౮ ౦ పాళ్లు గాక 

సట ముండును, ఇది. తక్కి-నవిధానములద్వారా తయారు వివిధ 

సృటములకం లె మృదువై అధికకాంతిమంతే మె, అమ్లమును. మటింత 

ఎక్ర్కు_వగ(. బ బృతిఘటింపంజాలియాండును, 

టనయగా: మిక్కలి స్వల్ప ముగ లోహము (Iron 09. తికేనియము 

(Titanium) ల యంళశము గల (ద్రవీభూత తామ్ర మ్రసృట మేలనము 

(Molten Copper - Aluminium Wixture )ను క్రియో లె లైటు, 

సృటప్లవిదము భారియప్పవిదము (Barium Fluoride )ల మశ | 

ఇముకల: తొ ట్రియడుగున వైద్యుత విశే ణము (1౭06013818 న )న 

“కరశావించుటవలన ఉప పర్యుక్త కగుణధర్మ నులుకల " అల్యూమినియము 

లభించును. కాని ఈవిధానమునంద్దు భారియస్ల విదముయొక్క_ గురుత్వ 

లన et re అడుసనం చేరక తొట్టిలో కిల జేలును, 

(క్రింద పరివ ర్షితము లగుటకు లాను నిరంతరక క్ఫృసి. షానా 

దీని నిష్కైసన మె, 

ఉజ్జతాన్లుజిదములు (Hydrated Oxides ) 

(ఆ, (కతు. ,పస్తోనచ్భును 

అ లూయి నియమము 

-ప్రయోజనమనుబట్టి అ నేక్మప, కారము. లగు అల్యూమిని యము 

సృష్టింపణుడుచున్న ది, కాని నిక్నలిభకానసారను ధాత్వంశములం 

గలది శ్రేస్దు మైనదిగ నెంచయిడుచున్నడి = 

“లోహము (A101). ౦౧౮౩. 

లము ( Silicon 9 ౦౩,౧౫౦౪ 

చ తామ్రము. (Copper ) 0.02౬. 

జ న త్ర జనము ( Nitrogen ) ౦:౦౪ ం 

. యశదము ( 6100) 0౦-౦౦౬ 

సోడియము (౨041600) 

కర్చనము. (Carbon ) అపరిమిలేము 

అల్ల్యూమి వియము (Aluminium) ౯౯-౯౧ | 

-లోహమున కుండుభార ములో మూ6ండవవంతు ప కలీగి 

యుండుటచే అల్యూమినియము మిక్కిలి తేలిక యెనధాతువు. వంగ 

(Tin )వర్లమును -బోలీన 'వర్దము.- మంచి ఘనవర్థనీయమ. 3 

( Malleable )» అనయా పలుచని శేకులకి, కి,౦ద6 గోట్టవచ్చును. శాంత 

వతాయు కము ( Ductile ). అందుశేక్. సన్న నితీగెలుగ సాగ (దీయ 

వచ్చును] మంచి విద్యుద్ వాహకము ( Conductor of Electricity) 

ఈధాశువునకుం గలుగు నుప దృవములలో త్రుష ప్పుపట్టుట 

ప (సృథాన మైనది, ఉమ్మ దేశములందు, కల శేమగలచోల్ల కేమ గాలీ 

కొసలుటచేత తృుప్పుపట్టున్కు కాని. పొడి గాలీవలన్న త్రుష్పు పట్టదు, 

అల్య్యూమినియమ్వును. ఈయుపదృవముననుండి కాపాడుట కజీకోపా 

యములు పన్నయడి యున్నవి, ధాతూపరితలమున నేదేని 'ఫూంత 

 ప్రూయాటచేతను, వార్నీ దే యాటచేశను. వా తావర ణమువలన 6 గలుగు 

త్రుష్పుపట్టదు. యశదపు రేకులు  లోహమునక్త్య తుప ప్టుపట్టకుండ దాని 

చె సెట్లు కాపాడునో యెట్లు రట నయా ఆల్యూమీన యమును సుకరముగ( 

ధించుళ క్రి కై “శ్రేష్టమైన విద్యుద్ వాహకలఠ్వము . లోనగు గుణములను ద్రు ప్పుపట్టునట్టి యేడేని జసు మిక, ణముతోనే. చేర్చి నయెడల 

సోలో. నున్నను దానికి శ్రుష్పుపట్టదు వినూ నాదులమో (ద బుట్టు 

తు త్రుష్పును మజింతదట్టమగులాగు. చేయుటవలన వానికి రకతుణము కలు 

లీ అందునిమి త్ర క మాయాభాగములు కో కోమికానమ్లుము ( Chromic 

Acid ఏగల విద్యుద్వి శేనణపు.. తొట్టిలో Electrolytic bath ) 

విద్యుడ్వాహకములు (Anodes ye జేయంబడుచుండును, 

ఈథధాతువువలిన నిన్బన్నములగు మూ౭డు ప్ర ప న. లగు 

ప్రకృరయందు వై చి సరి 

సయందును దొరకును: వానిలో. డియాస్ పోర్ అనునేది' సకో 
Ee 
జతీము (Mono-hydrate), బో కె జెటు ద్వు స్రిజ్జీత ము (Di-hydrate) 

బ్యా సెటు మున్న గునని' కొన్ని తు త్యుజ్జితే ములు (Trihydratés ఏం 

ఈయుజ్జితమలు అమ్లములతో ౬ 6. గలసి. విలీనములై తరము, లగుట 

కొజకు భ్రపస సమగ ౨256 లుగ. చేర్పడును. అదిగాక చాల్. 'శాయ్రైన 

భస్మ మ్నులత్రో( (గలనీ. సృటితేమా... లగుటకులగాను. నీచాము ములుగను 

* *- - 
థి స్ 



కామము Hydrochloric Acid నకు ' నెక 

సంసిద్ధము చేయుటకు తజిచుగా నవలంభింపంబడువిధానమునకు ఉఊజ్జి 

తములిందలి - .ఈగుణధర, మే యాధారయు, లోహమును నుటికొన్నీ 

నూలిన్యములును నలసియుండుబో జె జెటులను దాహకసోడా ద్రావణముల 

(Caustic Soda Solutions లో కాంచుదురు, అప్పుడు ఎ సోడియం 

స్ఫటిత (Sodium Aluminate ) 'మేర్చడునిమి త్త తము 

ఊజ్జతేము( Aluminium Hydrate )మా త్రమే యందు విలీన 

మగును. అనంతరము వడియంబోసీన. (దా, శ 

శత్రు త్ఫు ్యజ్ఞిత ము అడుగున దెగులాగు. చేయాట క ేకమార్ట్యములు కలవు, 

వానిని వేండిచేయుటవలన సృట-ఉఊజ్జితము నీటిని గోలోవ అల్యూ 

మీనా అడుగునకు దిగును. 

సృటికీభూత మైన 

ఒకవిధమగు కొలోడియఫు.ద్రావణ (60110411 Solution ) మేర్చ 
డును... ఇది యచేక పదార్థములను ముఖ్యముగ రంగులను హరించును, 

ఇందువలన నిడి ఆద్దకపుపనులందు వర్ణోపాధి( Mordant ) గ నుప 

యు క్రమగుచున్నది,. అద్దకము వేయునఫుడు ముం దిది దారములకు 

బాగుగ పట్టినయెడల కరువాత వేయురంగు నిలుకడగ నిలుచును; 

అన్యథా గ్ర. జెలిసిపోవును, 

జలము లేకుండ అల్యూమినియమును కరములు గృసీంప 

జాలవు, కాని వాని దాహక చ్రావణము( Caustic Solutions ) 

లందు కరణి సృటిత ములుగ ( Alurainates ) చేర్పడుచుండును, 

అందలి ఉజ్జన మెగిరిపోవును. సోడియం ద్రావణములు (Sodium 

Saas ను పొటాసీయము క ర్చనితీ ములును ( Potassium 

Carbonates ) ఈధాతువును శీ, ముగ హరించును. కాని సోడా 

శె లిత చద్రావణములు ( Soda Silicate Solutions ) దీనిని హరింప ప( 

న న కర్శనితో ముల (గృసనమును నికోధించును. ఈ కేతువు 

చేత కర్చనిత సోడా శె లీత మేలనములు ___ వ్యా పొర యూగ్యము 

లెనవి _ - గృహములలో వాడుకను Sl” త లకు శ్ ద్గక 

ములుగ నుపయోగపడుచుండును, 
AOE cee 

ఎమోనియాజజ్జతము టో. Hydrate y వీనిని 1 సర . 
చుండును. కాని జలీయ. ట్రావ ణము ( Aqueous Solution y ద్వారా 

కొ లందిగమాత, మే Baan ఈమతూారములు అన్యధాతువులలో ని 

స స్వస్యోచితతార ములతో (గలసీ మి * శ/తతోర ములు (Mixed salts గ 

చేర్చడుచుండును, 

చూర ముల( Fixed Salts )కంకు కొంచెము తక్క్టవగ “హారం 

చును. కాని ఇందువలన కేవలము లభించునది స సృటోజ్జితమమా త్ర, త మే 

( Aluminium Hydrate ), ఎమోనియా కర్చనితము ( Ammonia 

Carbonate ) ఈధాతువును బొ ర హరింపంజాలదు, ఉచ్చతాపః పరి 

మాణములందు ( High Temperatures ) ఎమోనియాగా సు Gas el 
సృటన తితము నుత్చొదించును. ఈపదా Fluoride ), సృటగంధకితము ( Aluminium Suipbate y మొద 

_లగునని ముఖ్య మైనవి. 

అల్యూమినియముతో 6 గలసి స 

ర్భము అల్యూమినియము గాలిలో మండునప్పుడు గూడ 'జనించును. 

అల్య్యూమినియ మింత శ క్రీ మంత వెఃన దనుకొనినప్పటికివి దీనిని 

సమస్త స్పఅన్లుములతో c గలసిపోవులాగున( 'జేయవచ్చును. ఊజ్జనహరిని 

మిది 

“లోడ కని ప ఎట్లయిన నేమి ఈయన్లుమను 'నైలాదిపధాతు 

పా 

త్ర జీతము నీటిలో. కరగదు కానివెంటచే. 

సర శముగ 

౫ర శ్రి 

వులయనముయులును ( Halogen Acids) దీనిని సకలావసలయందును 
హరింపలోలవు. శీతలములె లెన్మ సంపూర్ణ నివిష్టములై న ( Fully 

concentrated y నతి త్రికామ్లు గంధకామ్లములు దీనిని నెమ్మదిగ 
హూరించుకొనును. కాని ఉస మెక్కు_డయిన కొలందియు, అన్లుసారము 

తక్కువై నకొలందియు ముఖ్యముగ గంధకాన్లు గృసన  మెక్క్కువగుచుల 

బోవుము.. జలమిలితఐం చి కామ్లములు (Tilute Organic Acids) 

దా వణమునందు వికుదమగు అల్యూమినియ మును కడుముందముగ గృనించును. ఆహార పడార్లగత 
| అన్లుగృసనము - గోచరము కానంతటిమందముగ - నుండును,. .విశుచా 
మము దీనిని వెనువెంటనే గ్రసీంచును కాని అన్యవస్తుమిళిత మెన _ 
న కం! మైన అదేఅముమునకు ఈధాతు వట్లు సాధ్యము 

గాదు; ఎట్టనంగా ౦+ ౨9%ల చేండియైన దుగ్ధజామ్లద్రావణము (Lactic 
Aad Solution) అల్య్యూమినియమును న (గృసించును.. కాని 

| అంతే ఆమముగల పాల కేధాతువు ఎ౦ంతమా (త ము లోంటడదు, కాని 

స్వయముగ అల్య్యూమినియమును గుస bas అమములు (4౦163 ), 
కురములు (Salts ) వానియం దుండినచో నప్పు జాయైం ద్రికామ్లు 

ములును దీనిని గ్రుసీంపంగలుగును, వట్టి వినిగరుకం కు ఉ్పు 

కలసినది ఎక్కువ తీశ్షుము, నివిధ్ధ ఐం, ది కామ్లములకో అల్యూమిని 

యము ' సాధారణముగ లోంయబడదు, కాని బొత్తిగ నీ రన్నమాట 

లేని ఉడుకుచుండెడు మేదోేవసాన్లుములు, వివిధఅలా్క_ హాలులు, 

ఫనోలులు ఎంత స్వచ్చమైన అల్య్యూమినియమునై నను గృసీంచును, 

కాని యందు నీటిపోడకువయున్న నట్లు జరగదు. ఇందులకు 
కారణ మింకను తెలియ లేదు. 

గంధశేతఊజ్ఞనము ( Sulphuretted hydrogen నకును, 
ఎమ్రోనియముగంధకిదము (Ammonium Sulphide )నకును, గంధక 

ద్వ్య్థన్లుజిదమ( Sulphur Dioxide నకును ఈధాతువు లోనుగాదు 

కాని ప్లవము( 14011260, హరినము ( Chlorine), ట్ర మము 

(Bromine), నైలము ( Iodine ) మున్న గువానిలో సరాసరి క్ లీనమె 

. వానివానికాళేదములు (Halides )గ చేర్పడుచుండును, . .. ఉ 4 ణా క్ట ? 

ఈధాతువు అమన్లములతో c గలసి య"సేకమూరములుగ మాటు 

_ వానిలో 'సృటనారినిదము (Aluminium 

Chloride ), సృటసోడియంప్ల విడము (Aluminum Sodium 

ఇవి క్రమముగ ఐంద్రిక రసాయనళ్వాస్త్రము 

(Organic Chemistry )నందు అల్యూమినియపఫు ఊత్పత్తియందును, 

bss నుపయు కము లగుచుండును. 

ప ప, స్తుతకాలమునం దీధోతువువలన( గలం? శ్ర యోజ 

నమ లసం rae తేలీకయు, గట్టితసము 
న్న 
గావలసినచోట 



శ రల 

నంతయు అల్యూమినియము ప్ర, వేశించినది, వివిధశిల్ప, పరి శమ, 
కోలాసాధననిరాణములకు Ps దానముల నుంచుటకును గావలసీన 

"నా నావిధసామ, గృలకూ నితౌంతశుద్దసితియందు నతి తీ కాశుయునకో 
సైతము Ae ని దగుటచేత రసాయనిక ద ద్రవ్యోత్సా దనసాధనీభూత 
ren యం తృలయములలోని యంత తీములకు నీ ధాతు 

వపరీమిత ముగ వాడణబడుచున్న ది. ఉతుపసోడా ( (Washing Soda) 
వలన అల్యూమినియము పాత్మలమోందం గలుగ దృవణ కారక కార్యము 

(Solvent Actiom)ను నీటియందు కరయగుగాజు(Water Glass)ను 

నతిస్వల్బముగ క ల్పుటవలన నిరోధింపవచ్చును, నూనెతో. గలసిన 

అల్య్యూమినియ ప్రచూర్ల ము గాలి తగిలి లో హామునకు తుప్పుపట్టకుండC 

జేయుటకు లేపనముగ నుపరెమోగిం చును, 
అలంకారభూతము లె న వం తేనల లోహఫుశెయిలింగలె పెం బూయుట 

. . కేచూర్ష ము క్ర స్ట 'సమైనదిః లోవామును తు తుప్పుపట్లుటనుండి కాపాడు 

. టరకీశాళ డానికి జెండివంటి శు శో వర్షము నొసంగును, మైల్గగ్రాపు స్తంభ 

ములు మొదలగవానికిని ఈచూర్ల లేప మజియు దీని మారను బాణా 

సంచాలకు, ఉత్ స్ఫోటనముల (Explosives) నిరాణములకు, ఢర్ 

_ మైటువిధానములకు, అన్యధాతుశోధనములకు నుపయుక్త కృమగుచున్న ది, ' 

"శా మ్రయుతోలాలసి ఈధాతువు స సృటకాంస్య ( Aluminium 

| Bronze )మను మేల మేర్పడును, ఈయచమేలము పోంతపోయవలసిన 

సామానుల కుసయోగించును, ఇదె కురునిందరూాపమున ( Corun- 

dum )నుండు అల్యూమినాను బోస్తతో డను, రవవ శి రాగ పొడి 

తోడను గల్రిపి ఆమి క్క ఇమును విద్యుత్తు బట్టీ మందు వేండిచేసినయెడల 

 తీయారగునుః వడీచేయునప్పు గామి క్రేణమందలి కర్చనము సృటము 
నందలి ఆమ్షుజనముమూలమున. స పోవ అందులోని తొ మృము 

సృటముతో గలసి మేల మేర్పడును, అపలుకంచు లనిపిలువంబడు 

. వానియందు, నూటింట. 3 లేక పాళ్లు స్మ భఘుందును, సృ తెల 

ముల (Aluminium & Arsenic) మిశ్ళేఇమును నీ.చభార యన 
ae as, ౭౫0. డి గ్ గ్రీలవటికు  సేండి చేయుచు. బోయిన 

౧౨. ఖా (వాళ్ల 'యకేదమును (Zine వ ox పాళ్లు హ్ గలసీన 

'మేలనము కొళాయి గొట్టాలు పంఫులు మున్న సు పోత సామానుల 

నీరాణము నిమిర్తే తము మిక్కి_లి ప పృయోజనకారిగ నుండును. 

౧౫ పాళ్ళే సృటలోహ మేలన మొకటి జర నీయందు తయా 
రగుచున్నదె... దీనితో అత్యుష్లమును సహీంచుటకు? గావలసిన వస్తు 

"వులు నిర ంపంబగడుచుండును,. దీని నెట్హగ కొంచిన యెడల ఉపరీధాగ 

మున అప పరిమితోస్తుమును నిరోధింపంల పలుచని సృ టామ్లజిదవుపొర 
యేర్చడును, జ లాలిపోవక పక్కు_కట్టి నిలిచియుండి అనంతర | 

మంతకు మించి అమ జనీకర ణము గాకుండ ఆను, 

రె లుబండ్లు స్యయంచలనవాహనములు, 'జలయాన జ 

'యానమాలు ముదలగువాని నిర్ధాణమం _. దీధాకువు మిక్కిలి. యుప 

పెద్ద ఇ పెద్ద పట్టణములలాని 

కరములగునట్టు దేలి నది. కొన్ని మూరములు రోగప్ర 

ముల (Suffix ) వివరము, 
రణసౌకర్య మునకు అజం తములుగ వాడినశేబ్దములను హలంత ములుగ చే 

ప్ర ల్యేకముగ నిరింపయబడు విద్యుత్ ప్యయు_క్తము లగబట్టీల 
యందు పరికు &, మైన అల్యూమినానుకరంంచి నెలములు(Saphires), 

కెంపులు ( Rubies ) లోనగు త శే సమణు లిప్పుడు వ్యాపారార్థము 
నిర్మింపంబడుచున్న వి, ఇని వు శన (Structure), సణధర, 

ములందును అ'సలుమణులకో సమానము లె సమ స్పవిధముల వానివలెనే 

యుండును, క్రిందయిడినను పగలక్రుండ గట్స్ నుండులాగున ఈ 
ధాతువుతో నిప్పుడు అద్దములుగూడ జేయుట. ఆరంభ మెనది. 

అల్యూూమినియ పుటంకము( Solder ఎనకు6ంగాను వంగ ( Tin )» 
యశదముల( 2110 )యొక్క_యుు వంగయశదస సృటముల యొక్కయు 
మి శ శ్రైణ ములు చాల ఫలదాయకములు, 

ఆల్యూమినియమును జొవధమయులద్వారా కడుఫులోనికి6 దీసి 
కొననచ్చును,. కాని దీనికొోరములు ఇం జక్టుచేయంబడినచో ఉప్యద్రవ 

తికి క్రియ((1 1620037) 
యందును త క్రి (లందును వినియాగషడుచుండును. 

పారిభాపీ,క పదములు 

[ ఈవ్యాసమునందు వచ్చిన ఉపసర్ష (Prefix y, ప సృత్యయ 

ప ప్రత్యయములను చేర్చునపుడు, 'ఇాచ్చా 

నాం 

ఉాపసర్షలు ; 

Di ద్వి ఉదా. Li-sulphate ద్విగంధకితము 
Mono ఏక, ,, Mono-hydrate ఏకోజ్జతము 
Tri త్రీ 3 Tri hydrate త్ర్యుష్ణకము 
(గ్రుత్యయములు ; 

Ate ఇతము, ౨ Sulphate ~ _ గంధకితము 
Et ఏతము, స  Sulpburet గంధశేతేము 
166 ఇదము, | Sulpbide గంధకిదము 
[48 ఆయితము, , _Sulphite _ గంధకాయికము ] 

Affinity రసాయన న పీతి 

Alkali metals తౌరధాకునులు 

Allophane అల్లే ఫనము. 

Alloy మి శ్రోణకు 

Aludur అపదూర్. | 
Alum పటిక . 

Alum solution పటికోళ్చు చ్రారణము 

Alumina సృటాన్లుజిదము. 
Aluminium సటము 

Aluminium Bronze సృటకాంస్యము mm 
Alumihium Chiloride స సృటహారినిదము . 
Aluminium Nitride. సృటనత్ర, త్ర జిదము -: 



Aluminium Salt సృబమోరము 

Aluminium Sodium Fluoride స 

Aluminium sulphate Cass 

Alunite అలూ నాయిత ము * 

Ammonia Carbonate ఎమ్మోనియాకర్చనితము 
Ammonia gas ఎమ్మోనియాశగాసు 

Ammonia ప. ఎమోోనియా ఊజ్దితము 

Ammonia Sulphide ఎమ్మోనియాగంధకిదము 
Ammonium sulphate ఎమ్మోనియముగంనకితము 

Anodes అనోడులు 

Aqueous Solution జలీయ, ద్రావణము 

Arsenic తొలము 

Atomic number ఆణవిక సంఖ్య 

Atomic weight ఆణవిక భారము 

Barium Fluoride Fe 

Base భస్మము 

Bauxite బోజైటు 

Bromine (బ్రనుము 

By-product ఉప సఫలము 

Calcium ఖటికము 

Carbon కర్చనము 

Carbon dioxide gas కర్చనద్వ నిమ్లజిదపుగాసు 

Caustic soda solution దాపహాక్షసో డా ద్రావణయ 

Caustic solutions చాహక ఛా వణములు 

Centigrade degrees శతాంశీఅంళములు 

Chlorine హరినము 

Chromic Acid శ్రోమికాన్లుము . 

Claus Process క్లాజ్ విధానము 

Clay రేగడ, బంకమట్టి 

6011064111 solution క్రొల్లోడియపు ద్రౌవణము 

Combination సంయోగము 

Concentrated నివిష్ట మైన 

Conductor of Electricity విద్యు చ్యావాక ము. 

Copper తామ్రము 

Corundum poe 

Crude Iron ముతక ఇనుము 

Cryolite క్ యోలెట్ 

Crystal లో స్ఫాటికదశ 

Lihydrate ద్వ్యూజ్జీత ము 

Dilute జలమిలితము 

Dilute Organic Acids జలిమిలీత ఐం ది, కాన్లుములు 

Double Fluoride of Aluminium సృటద్విప్ల నిదము 

సృటసోకియంప్ల విదము 

| Dry process కుస్క._నిఛానము 

Ductile తాంతవతాయు కము 

Dyke బంధనము 

‘Earth’ s Crust భూపటలము 

1 Electrolysis వైద్యుకవిశేవ ఇయు 

Electro-thermic process విద్యుదుస్ల విధానము 

| Lmery కురువింగవి కారము 

i Explosives ఉశ్ స్ఫోటనములు 

Fixed salts సిరమోరములు 
Granite నల్ల రాయి 

Haldes మూరిదములు 

Halogen Acids నె వై లాదిఊపధాత్వమ్లు మలు 

High Ductility ఉ చ్చతాంత వత 

High Temperature డ చ్చ తాపపరిమాణము 

Hydrochloric Acid ఉజ్ఞనహరినికాన్గుము 

Hydrogen ఊ జ్ఞసము 

Hydrogen RO AT ఊజ్జనగంధకిదము 

| Hydroxide ఉ జ్ఞమ యామ్టుజిదము 

106 stone సామళిల 

Indissoluble Compounds నీటకోర నిస మేల న ములు 

Inter-reactions అంతః పతి (క్రియలు 

lodine నైలము లేక్క అమోడిను 

Iron ore ముడిఇనుము 

Iron oxide లో హామజ్దము 

Lactic Acid solution దుగ్వజామ్లు ద్రావణము 

Leaching నిప_సనము లేక pe 

iLow Pressure నీచభారము 

Malleable ఘునవర్ల నియము 

Melting point దవణాంక ము 

Metallic Element ధాతవమూలత త్త ప్రమ. 

| Mixed salts మి? శ్రితమోర ములు 

Mixed Sulphates of iron & తయ లోహము, 

సృటము గలసిన గంధకితములు 

Molten రక కరక ల జం Mixture డు ద్రవీభూకశాద్రు మ్రుశ్ళట 

మేలనము 

Monohydrate ఏకోజ్డిత ము. 

1 Mordants నర్గోపాధులు 

Natural waters నిసర్హ జలములు 

Nitric Acid న త్రి కాన్లుము 

Nitric Acid Solution నత్తి తి కాన్లు ద్రావణము. 

Organic Chemistry ఐంది, ది pp కరసాయనశా ప్రద. 

Oxide అమజిదము 



సం అల్య్యూషి యను దిచ్చలు- అల్ల ౯ 

0౫7662 అమజనము 

Phosphates స్ఫురిత ములు 

_ Porcelain Clay పింగాణీలేగడ 

Pcrphyritic granite చలువరాయిగలసిన నల్ల రాయి 

Potassium Carbonates పొటాసి యం  కర్భనితములు . 

Ruby ఇంపు, 

.... Salts కూరములు 

Saphire నీలు 

Shock corrosions ఆఘాత కై ణ్యములం 

Silica సికత 

Silicate కె లీతము 
Silicon శైలము. 

Slate Stone పలకరాయి 

Soda Silicate solutions సోడాశె లీత లో ర్ర్రోవణయలు 

Sodium Aluminate సోడి డియంసృటితమ 

Sodium Hydroxide సోడియం: న 

Solder టంకము 
: Solvent action Pre 

Specific gravity ఉర్ 

Sulphate గంధకితము 

Sulphuretted Hydrogen గంభశేతఉ జ్ఞనము 
— Sulphur Dioxide గంధకద్వ్య్వమ్లబజదము ' 

Sulphuric aad గంధకాన్లుము. 

Structure ఘటనము (1 

__ Tberapy రోగ ప, తిక్కీయ అ mm 

Tin వంగము ! 

— Trap stone రి 

Tri-hydrate తు రజ్ఞితము శ శ హరః ” 

Turquoise ఫీరోజామణి . తక. ల 1 
Vegetable Colours కూర గాయరంగులు 5 వస్పతికర్లమలు ' వ 

Washing soda ఉతుకుసోడా ల అ నెక 

Water glass నీటకోర గస గాజు SIE వ 

Weak acid నీచాన్లుము 

Wet process ఆ. క పద్ధతీ. 

oy ® 

Zin యశళశదము 

అల్యూూ షియన దీవులు | అమెరికా ఖండపు 

వాయవ్య మూలనుండు అలాస్కా_కును ఆ సియాఖండము నీశాన్యమున 
నుండు కామసా్కాట్కా_ కును మధ్యగల సముదృ, మున. రౌ 0 ౦ల. మైళ్ల 

వి స్తీర్రమున వెదచల్ల (బడియుండు చిన్న దీవుల స గుంపు, ఇవి సంఖ్యకు 

. రమారమి ౧౫౦ కలవు, een? * నొక్క మైనను సారవంతో మయినది 

కాదు. అన్నియు గుట్టలతోను తిప్పలతోను నిండియున్న వి. వీనిలో. 

గా న్ని అన్ని పర్వత యలముఖములు.  ఈదీవులలో ఎ త్యము విపరీతము. 

రామా లికి జేరిన అల్యుయెటు. లను తెగవా రీదీవుల ప, ప జలు, 

రిప్పుడు అ 'సవమలళేము పుచ్చుకొనినారు, Be 5,000. 

తిమింగలములను చేపలను బట్టుట ఈదివులలో - ముఖ్యవృ్తి తి 

అల్ _రబిీ (శ: స నా జా ౯౨౫) ణా. 

వైద్యుండు. పెరిషియాలో బహ రెక్దగ్లఅనున్న్య రాయి గ్రామమున 

జననమొంది బాగ్టాదుపట్టణమున విద్య గటిచెను. అక్క_డ నున్న కాల 
మున నతండు గీ ఈ, సెరిషియన్కు హిందూ వై వైద్యశాాస్త్రజ్ఞానమును 
బాగుగ వ్ అన అచ్చట-నే. అతండు వైద్యము చేసికొనుచు 

| జీవనము గడపెను. కీఘ ప్రుకాలముననే అత డు 'సమర్ధండును, కడు 

సేర్పరీయునై న నె వైద్యు డ డని పృఖ్యాతి గాం చెను, ఇళండు వె వైద్యము 

నక్క, నితర శా హ్ర్రములకును సంబంధించినవి రెండువండల గ గ్కుంథములు 
రచించెను. పొంగు, నముశూచికములనుగుటీంచి యితడు" చా స్న 

(గృంథధము ఈవిప యమునుగుజీంచి వ్రాయబడిన గ గృంథములలోన కెల్ల 

ను జ త్రము మయిన దని చాల కాలము he AOA నుండెను, ఇతని.గ గ్రంథ 
ములలో నింతకం కొను ముఖ్యముగా నెన్న ౭దగినది అల్. _ వనీ? 

యను నిరువది సంపుటముల వైద్య గంధము, అల్ - రజీ తనకొలము 
| వబజుక్రు అరబ్బులకు( డెలిసిన వై ద్యవిషయముల నే కాక గృీకులయొక్క. 

సిరియా దేశ స్థులయొక్క. "నె వై ద్యవిజ్ఞానమునుగూడ పూరో్యో క్త క్త గ్రంథ 

|! మున కండుతకేళు, ఈ్ళగ్కంథ మిరువడి సంపుటములలోను నిప్పుడు 
| లభ్య మగునవి పదిసంప్రటములుమాత్ర మే. ఒక్కవై ద్యముననేక్షాక 

ఎవ | యితడు తశ రృ ెయ్రము, త్యోలిశ్నాప ప్రమా గణితశాస్త్రమ, 
ప దార్ విజ్ఞానళా_స్త్ర ములందుకూడ గొప్పజ్ఞానము. సంపాదించ్కి వీని 
యందు(గూాడ చాల గ (గంథములు ర్రా, సెను, ఇస్తాము మత ప్రపంచ 
మున నితండు అడ్నికీయుండయిన మైద్యశరోభూమణ మని “పేరు 
గాల లను; 

అల్ల ంచెర్ల శాజుపా చెను. — పళ్చీమనోచావరీ 
జిల్లా పతా. పళ జమౌక్రాదారీ గ్రా, మము, 4. జనసంఖ్య 

ఏ6 (౧౯౩౧)... 

వ ల్ల 0 ణా డం వాను 0 నెల్లారుజల్లా ius 

యండలి జమాక్షొచారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౮౧ (౧౯౩౧). 

అ, నెల్లూరుజిల్లా ఉదయ॥ర తాలూకా 
లోని ౮ మము, లం సంతా ౨5,౦0౪౦ (౧౯౩౧ ). 

అల్ల క్క డేవిడ్ (౧౭౪౪ _ ౧౭౬౯) లా స్కాటివ్ 
చిత త్రకారుండు. అల్లోవాయందు జ నించి, యతండు చిత ,కళను 
సే గ్లాఫ్రోయందును, పిదప baat నభ్యసించెను. 
౧౭౭౩ లో రోమునగరమునందు నివసించుచుండిన కాలములో ఒక 
చారి త్రకరచనమున .కాతనికి, పతకము .ప్లారిత్తోకి షికముగ లభిం"చెను. 

ప 



ల ని యో- అల్లము వ్ర ప్రభుత్వ 
చాలకాల మతం డానగరమునంబే యుండి చిత్రరచనయందు కాలము ' 
గడ పెను, పదు నాలుగేండ్లు ఇటలీయందు నివసించిన యనంతర మున 
౧౭౭౭ లో ఆతండు లండనుసగర మునకు వెళ్ళి, ౧౭౮౦ ప్రాంతమున 
ఎడింబరోనగరమున కరిగి యచ్చటనే న న సదుర్యుకొెను. 
అచ్చట . నతండు కలాపరిపుత్తునకు డెశెక్ట కరుగన్సు ఆచార్యుండుగను 
నియమింపంబెను, ఏడి ల కంక నివసి ం-చిన కాలమునం దత. 
డనేకవిధము .లగు చితృరచనములను గావించెను, ' వానిలో 
క్ లాండ్. డాక్స? (సేట్టడేశమువారి నృత్యము. )» శ స్కాచ్ 
వెడ్డింగ్ గ్ ( స్కాాట్లండుజేళజుల వివాహము ) అనునవి , చ,సిద్ది ద్గికెక్కి_న 
యాతనిప్ర శే. -సరచనలలో.. గొన్ని, ఈచితృ త కారుడు. Sr వసంవ 

క్సర మగు ౬-వ తేదిని ఎడం బకోనగరమున కాలధర్గమునొం చెను. 

అల్ల ని ని యో (శ్రామము) _ బకా, శేయటొమియో జిల్లా 

అల్ల ఫ్ పట్టు _ నా గుంటూరుజిల్లా. రప శె శాలూకాయందలి 

గ్రామము. జనసంఖ్య 1,౬౭౩ (౧౯౩౧). 

అ ల ను డు గు చిత్తూరుజిల్లా వుత్తూపశాలూకాలోని 

జమాకొదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౩౧౭౨ లి... 

ల మట వము వ నృభు వు _ లాం ఫనాతన వె దికమతప రిణామమునం 

దు ౧౧౧౫ ౧౩ త క భ క్రియోగపరిణామాబ్లములు. జైన బౌద్ధ 

మతములు వె దీకమతమును శిథిలముచేసీనను హీందూమతమును విశాలము 

చేసినవి, కర మార్గ్లపరమైన వైగెకమతము; ధర్మపరమైన భక్తి మార్షపర 

మెనది, త Re ల నిగమాగమములు, కర ర్శజ్ఞానములును + కి | 

మూర్గమునందు సమన్వయ మును పొందవలసినయ వస సరము కలిగినది, 

migra జై న బౌద్ధమత ములను ఖండించి కక లం 

జేసిన ను ప్రజావృదయమునందు డై జెన sh మతసం స్కా_రములు 

పల్లవించినవి. కం సిద్దార్టునిధర్మ నిర్ణయములును, కర్మ 

నూ yy ములును వై దికమకమునందు సమన్వయమును పొంది ప్రకా 

FAN సార్థకము లె లె నవీ, ర్ Ra 

దక్షీ ణహీందూస్టానమునందును. జైన బౌద్ధ మత విధ్వంసనము ప్రా పా.నీన 

సంఫ్కా_రోదరణమునకునుు వె చె దికమతవికాసమునకును hie 

నది. చేళమునం దంతటను కర మార్గము క్షీణించి. భ కి క్రిమార్లము విజృం 

భిం చినది, కర్త యోగమును జ్ఞానయోగపరమగను, భ క్రి క్రియోగపరముగను 

లకు నూతనలక్ష్యము గలిగినది, : సన్నా స్థిసమునకు టో 

ములు. (పృమాణములు -గాకను' . భగవదారాధనపర మెన కరారాధనము 

లక్ష్యుమైపది. ఆదికాలము ననుండీయును కర కాండను జ్ఞాగేకాండయందు 

సమన్వయము. చేయుటకు పండితులు చేపీన ప ప్రయత్న ములు సామా 

నుల. =r లె నవి... -దక్తీణచేశమునంద్యు.. a కరర 

సీం 

బేళములందు జె నబాదమణతములకు క్రైరవాసములం. గలీగినవి, మజా 

సామాన్యమునందు ప్ర పృవర్ధమాన మైన (జ నమతేమును విధ్యంసము చేయా 
టకు ప్రశంకరాచార్యల విజయయాత్ర తలవలెను వీరశెవమును నవత 

రిం-చినది, విరె వమునందు జై నజాబ్లవాకఢర మూర్త ములు భ క్షి కీమార్ల ము 

నన్కు ఈ సరులింగజంగమశర ణు : రహే పమునను సార్థకము లె నవి, “కన 

యాత్ర ను శేవలము 'దేహాయా త్ర, ను గాకను, స, తృయాశ్రాపరమును 
జేయ ోలవిధయున వీరే weal సిజ్ఞాంతములు. విశదఘు చయు 
చున్నవి. వీర వబ్బందమునందు శివపూజ జంగమరూప పరికళొమ 

మును పొంది. జీవయాతృయందు సార్థక మై మెనది, జంగమబ్బంచావన 

మునందు లింగావరణములుు కులావ రణములును నంతరించి సర్వమును 
_జంగమలీంగగరుప రీశామమును పొందినది, విరశై వాఇవారమత సీ వంత 

ములకు అల్హమ ప (చుభులీలలు ప 

లీలలం దీగహనవనయ ము దివ్యముగ ను వరి ంప(బడినది, 
లోని మైయాడ్ సల్డివిజనునక ముఖ్య పట్ట ణము, జనసంఖ్యం౧౦3౨౮ ౭, | 
ఇది వ _ర్హకస్థలము. ఇది ఆ చేశమంపలి. ప్ర్రతివ ర్హకమునకును ముఖ్యస్థ స్థలము, 

సృత్యకుప్క కుమాణముగ నున్నవి, ప, ప భులీంగ 

 ఆల్లమషప ప్రభువు బసవేళశ్వరునితో సమకాలికుండు; పండ ండవ 

శశాబ్దియందు గకల్యాణవుర ప్రా పాంతములందు నివసించి కోల్లాప్పరము 

We Sa అల్ఫా గ్యామము నందు త పాందినటు లూహిం స 

_దగియున్నది. అల్లమప చ్కుభువు జంగగమగురువు, విరేకే శి గెచార్యుండు 

యోగీంద్రు దు 6డ్కు సిగ్గు. అల్లమాప చుఖుని నూహాత త్ర ష్థిమును కన్నడ 

కావ్యము పృ ప భులింగలీలలు CHA వివరిం was వీడు 
పర్పి సోమయచేవుం డాం ఠః మునందు రచియించిన (ప్రభులింగలీల 

కావ్యము అల్లము ప్రభుని దిష్యాలీలను మసోహరముగను షు. పుచున్నది. 

సోమయ దేవుండు స నెల్లూరి కాములి6 త్య రం న ననుసరించి ఆయనగురు 
వెన శ్రీ సిద్ధవీర దేశిక చక్తవర్తి కంకితముగను సృభులింగలీలలను ద్విపద 

కావ్యమగను రచియించెను. (ప చుభు లింగలీలలు జీవుండు ౨౫ గతులం 
సంసార యా లో యందు Prien ముతాధికా రావర ణముల నతిక్క క్ల 

" మించి మాయావృతయ-ై న శివసాదనలి జ్యుమును పొందరగల విధమును లా 

రించుచున్న వి. అక్క_మదేవి, సీ సిద్దరానుయ్య మాచయ్య, కిన్నరయ్య, 
బసవేశ్వరుడు మొదలగు భక్తుల దివ్వ చరిత, తే రూపమునను శివసాయుజ్య 

_మునకఘను ఆత కృ తాతా శ్కారయునథప ను భక్తి మార్గ పాళీ _స్ట్య్టము సువ్య 
కము చేయంయబడినది, 

వింటి మీవంటివివేకలచేతం . ప 'దొంటిముక్క_ంటిభ క్తులకథలందు 
(ప, భులింగలీలకుం బతి చెప్ప నరిది _ - యభవుభకిస్థితి కది యాలవాల 
మజ్ఞానతమమున కనే దీపంబు = విజ్ఞానమున కది విహరణనీము ' 

అది. వటొస్థలజ్ఞ ప్రీ కౌవాసభూమి ఆ fe: లివమయోగవి ద్యానిధానంబు 

సదమల సౌధాన్యసదనంబు. నదెతదంం _ _ చిదచిద్వివేక విశేవంబు నదియు 
చేయుటకు వై దికమత సమన్వయ మవసర మెనది. వర్లాక్క కము ధర్మ ము | 

సృష్టిం బుట్టినయట్టిశిష్ట జీవులకు - నిష్ట లింగాంగసాహీత్యంబుంకేసి 

చో పాణంబు పళ్చిమపథమునం వొనికె-నాణెంపునాగకన్యక మేలుకొలిపి 

ఛేవలకుంధక కీ కి యకీలుం జూపి ౬ భావందు లీంగానుభవమం దు నిలిపి 
రతి నిజశిమ్యర రకీంచుకొటికు _ తతి మానవాక్ళతిC జేశ్రాన్నయళవుం 
డల కై రా! డతనిమహ. త్త వ్ర - మెల్ల యు నిరువదియేను సద్దతుల 



NAS 

కన్నడభావ చేం గావ్యంబుల జేన్సై _ సన్నుత సద్భ క్త కసభలందు వెలయ 

నదె డెనిగింతు సే నందు నేమెన - స సజనులు 

=. x* kr x 

బసవన్న నేయింప భాసిల్హుచుం డె - అసమా నళూన్య సిం హాసనంబునకు 

తోలుతటివాకిళ్లు తొమిదినడుమ - నలువొప్పుచుండును నాల్చువాకిళ్లు 

ఆలోన గర గృహం బువాకిళ్లు - చాల నొప్పారుచు సంధిల్లు రెండు 

నారెంటి-పెవాకి లమరు నొక్క_టియా- సార మైనట్ట మోక్షుద్యార మన (౫ 

నాధారలీంగ నాభ్యంచిత హృదయ _ బోధకృత్క_ంధర భూమధ్య చక, 

ములను యథా్యాక్కమమున నిల్పిమోంద-నల బహ్మచక్ర, కంబు ననువుగా నిల్సీ 

భూజలాన్న స్టనిలనభోమండలంబు - పెజీవపరములం బక్ర్రియుండంగ 

భకాదికే eS, సలములు - యు కె కీభ ముం దుండంగంటేసీ 

చేల గాశిశ్యంబు సీట్ దృవంబు - కలి నువ్ఫము పరికింప వాయువున6 | 

_వనధిలోపలంబడ్డ వడగండ్లయట్ల - ఘనపదంబున గూడుకరువలియట్ల జలనంబు మింట నసద్రూప మాత్మ = న ఆ న్యత్వంబునం దుండంజేసి 

_ ఇడయాపీ ంగకయునునింన సుషుమ్న యును_నాడులకు-డి కికనడు-చ,క్రిశశియు | న. ని జగురుక్ళపచేత “నజయంగ (జేసీిగబివిజులను వాసి కాంతను శ కంబు “క్వాలియుంజరియింప. చెడమను గుడిని -_ శాలుమూాలాంతర ద్వాదళస్థాన 

_ మనందగువిభుల నందుండ బసవ - ఘనుండు గావించె నుత్కటసింహపి8 | 

సాధనము లయినటులు (శు, తి బంధక ములంగను . పరిణమించుచున్న వి, 

ఫురుషుండు మాయాజనిత మెన విపయవాసనలను జయించి శివసాయు 

_ ఆభూన్యపీకమధ్యంబున కక్రీస-దాశివవృకుంబు దనరు దానికిని 

(మృణవం బెమూలంబుపంచాతుర ములె-గణుతింప 6దగిన ళా ఖిలుపర్ల పున 

| ములుంవర్షములుపదంబులుఫలావళులు - గలిగి మహాము క్రి కర మైనయట్టి 

_ నాదంి రసమునై నవకమె పొదలి - ఆద్భతరత్న మయం బగసచుండ 

నామహావృక్షంబు నల్లి నయట్రై _ కోమలలతికయొకో యన నొప్పు 

శివత త _త్త్వపావకళిఖయునుంబోలె - సవిశేహ ఫణిమణిజ్వాలయుంబోలె 

సాధనంబులు పెక్టు FONE న యిదెచిత త్రీమనల్గ 

పంచభూతంబుల ఎినిల్య బసవ6 - డం చితలోకంబు రాజుని, దియు 

es త్ర ఇములకు నవ్వలీ బయల. జూ జెన్నొంద(జే జెయించే నింపాసనంబు 

శుద్ధచై తన్యము సా తి శ్రి (కకళా సంయో గమునను 

| మును బొందుమార్షమును 6 అల్హమ,ప పృథులీలలు వివరిం చుచున్నవి: ae 

వరపీరణె వంబువె వైభవం చెల్ల _ వీరశైవ మనంగ వేదవేదాంత 

సార మెట్లన్నను వడ్డర్శనములు - ధర్మార్థ కామామృతంబులు నాల్గు. 
నర్శిలి సాధింపు డని చెప్పు నిందు - కర ఫలంబులం గడకుం బోనొ త్తి 

నిర, లమోక్నుంబు ని నిలుపంగం జెప్పు-కర, లంపటులు స్వర్ణంబు దుర్షతియు 

దుర దులే పాందుదుతు మట వినుము _ జీవహింస సలు కోర ర జీవులం దవులు | 

rien శివుడు మెచ్చండు- శివుడు మెచ్చినణాని శివుక్ళప లేదు 

శివుక్ళప లేకున్న జెందదు ము క్రి _ - కావున గనక కాములై. 'వీర 

*వులె మోక్షంబు సాధింతు రనిన 

న క. x * 
భావమబై చెత మైపరయస సత్ కి, క్రి యలు అ  పోవిడువకనన్ను (బందం కేయు 

భలనూ సపడరొకపట్టున నాన. నలవడనర్సింకు రఖిల సౌఖ్యములు [దురు 

తనువమునోధనవాంఛ( దవులక'సతులణదనయులంద ములందరినొస సంగుదురు 

పంచేంద్రియ ్రాంతిం బడరంతకునికి - కించిత్తు వెజవరు గోలీ నేయుదురు 

కము చేయుచున్నవి. 

శివలీంగె క ప 

అల్లనువ పభ నాతకము. 

ఏకపర బృహ మే నని నమి - కైకోరు తక్కిన గ్రామదైవముల [రు 

మత ముద్ధరించు సమయము లయందు- శ్రు తిద్భన్ధ్య మల( బీతి చూపనో పుదు 

వేడుక పూజ గావింతురుగాని - వేడరు కలనెన వేలొండు నన్ను . 

పట్టిన వృతేములు భంగంబునొంద - న ప్టెలిం7 కంబు .నధిగమిం పుదురు 

పరవిత్తసతుల(దప్పక చూడరా స-పరమర్శకర ముల్ పలుక రొక్కం పుడు 

పరపాకవస్తువుల్ భక్షీ ంపగొల్ల - రొరులకు నుప కార మొనర(జేయుదురు 

తనువులమా6టను దగిలీనమలము - లను త్రిదితులను దొలంగించి లీంగ 

ములమూ 6టిశిప్యూం గములదాఫు కొ లీపి_యలన డంద్రాణం బులందులయించి 

భక్త కవూ యూాశాది ఛవ్యసాపాన - యుక్తి క్రి మార్తము మడి కొప్పంగంటేసి 

“| అంగలింగంబులు నాస్యహ_్ట సముల _ రు. సద్భృ క్ట కశ కులు “దెలిసి " 

సర్యాంగలిం 7 క్య సరణి ౧ కొలిపి - నిరా్యాణపదమందు నిలుకడండేని 

ఘనసారమగ్నిలో6 గదిసినయట్లు-కనువులయా6టిని తాదాత్మ్యమొంద 

_ పరువు, ప క్మ్నకుల సంయోగసాహూదరగం ములు పురుపాగ్గ మునకు 
ప్ర (UU) ల శ్రి ల) థి 

జ్యుమయును బడయ (గలవిధమును విషయవాసనల నారాధించి శ్ షుండు 

కా(గలవిధమును. అల్ల మప (ప్ర, భులింగ లీలలు సామాన్యులకును వ ఈ 

త చుభువు కేవలము అం యని 

వీరశ్రై వుల విశ్వాసము, 

అల వము ప్ర భు గత్రకము __ చెందులూరీ పద్మనాభ 

కృతము. aa కంక. తుడు. ఈ శతకవిపయము అల ర మృపృభు 
స్టవము. భక్తిరసప పృధానము. భాఫాలోపములు మెండు. అటనట 

_వ్యావహా.క | పృయోగములును కలవు, చలిని bass (క్రింది 
మ Seta ౯ 

శీ ర జత్మాద్రిధామ' మదకి సింధుర దానవభంగ దీనమం 
దార మాకుందమి త్ర, వరతాండ వఖేలన కుంద చంద్రికా 

అతు. భవసంపహర నిర ర్యలభూతి లేపనా 
తారకరాజ పు ల్లి వ భూహపణ సదా వ శంకర యల సమ పృభో, 

భక్తి యొస సంగవయ్య భవబంధకు 6 లం ౨ చెగలబాపవయ్య వ 

న్యుక్తుని చేర్చవళ్యు శుభ్ధ మొప 6 గృతార్హని జేయవయ్య వే 
| దో కుల కందవయ్య ని నిను కొప్పాక దల్చెద రాఒగదడయ్య చ 

ద కృవ్యాదీశ యయ్య శివ సాంబ దయానిధి తు లమ ప్కభో, 

'గురుండును తలి డం & యగికుండును ప్రాణసఖుండు దెవము .. 
న్వర ఫర మేళ్వయండు + భగవంతుం వ్ ఈ నప్రమేయాయకా 

.: జిరతరమోమడాతీయును శ సిద్ధము సర్వము నీవటంచు నే. 
ఖ్ ps నమ్మకాంటి. సుమి శ్ర క త్రో. 



అలము_అలా ఉదికొ ౧ క ప ది 

అల్లము __ ఇది అరంటికటుంబములోనిది, భూమి 
లోపల దుంపవళె పెరుగభాగమే దీని ప ప్రకాండము, నిజమైన వేర్లు 
ఆప, క శాండముననుండి క్రిందికి దెగును, 'శ్రరంటిఇెట్టునందువ రెచ చాని 
యాకులు తొడిము లన్నియు దట్టముగ చేరి క్రూనుగా ఏర్పడుచున్న ది, 

దీనిని హిందూ దేశమునం దంతేటను సాగు చేయుచున్నారు. 
ఎజమట్టి-నేలలో చప్పగా "పెరుగును, - వర్షా కాలమునందు దున్నిన 

Sues చిన్న చిన్న గోతులు తీసి ఎరువు వేసి అల్ల ర ముముక్కొ_లు 
నాంకెదరు. మొక్కలు "పెద్దవి కాకపూర్వ మే విస్తారముగ వర్ద ము 
కురిసీ. నీళ్లు నిలిచినయెడల అల్లము ప్రశ్శిపోవును. ప 
నా౭టికి దుంపలు త త్రవ్వటన య అల్ల ముననుండియే సౌంటిని 

చేయుదురు. ' ఆల ల్ల ముముక్క_లను నీళ్లలో నానంెట్టి మట్టిని కడిగివేసి 
గో నెగుడ్డమో(ద సెట్టి పొట్టును రాచివై చి ఎండల “శెండనిచ్చిన 

సాంటి 'యసను, 

ఉపయోగములు ౩ సువాసననిమి త్తమ కూరలలో చేయు 
దురు, మంగుల' కోనుపానముగను సువాసన యిచ్చుటకును ఉపయో 

షంతురు. ఒక విన మైన సారాయియు, 'వర్చత్తును దీననుండి చేయు 

దురు. ఇది “ అగ్ని దిపనమును చేయును. శుక క వృద్ధికారి. మలమును 

బంధించును. హృదయమునకు హీత్రకర మైనది, కడుచనొపి తిం. 

చును. రుచిగ్యా . లఘువుగ్యా మధురపాకము కలదిగా, న్నీస్ధముగ, 
ఉఊస్తృము గా నుండును.  ' కఫవాతములను హరించును ” నా 

న్యూత్ర, ) అ, ౬ ౧౬౧- ౧౬౨). కడుపునొపి ప్పీ తగ్గించుటశకై విరేచన 

కరము: 'లగుమందులయ ౦నునుు, మలచయును- బంధించుళ కి గల దసటచే 

ఆతిసారమునందును దీనిని ఊపయోగింతురు. 

మన దేశముననుండి అల్లము సాంటి ఇతర దేశములకు. నెగునుతి 

యగుచున్నది. మన మెసమలిచేసిన అల్లము పంచదారపాకముతోను 
తేఇశరోను కలసి అల ల్ల ముముర బ్బాగా మన దేశమునకు దిగువుతి 

యగుచున్నది. 

అల్ల వరము ___ తూర్చునోడావరీ జిల్లా అములాఫురము 
తాలూకాకు. చెందిన గ్రామము. జనస సంఖ్య ఎ ౭౯౯ (౧౯౩౧). 

అల్లా __. మవామదీయులేవునికి చేరు. ఇదీ అరభ్సీ 

మాట, bor బూజింప6దగినవాం డని యర్థము, మహమ దీపదము నిజ 

మెన యిీాశ్వరుని నూచించు నని నిర్ణయించినందున మహన దీయయులు 

దీనినీ ఈశ్వర పరముగ "నెక్కుడు గ్గ కి తో వాడెదరు. బీర ముఖ్య 
అనునది యొకటి, మం తృములలో 

దీనికి క అల్లా తప్ప మలి వేణువై వము లేడు? అని యరము, “నారా 

యణునికన్న చేఖుడై వము లేడు? అని మనవైవ్వవులు చెప్పుదురు 

గడా! ఆట్టే యిది, సంస్కృృృతమునందు “అల్లా? శబ్ద మొకటి, ఆకా 

రాంతె స్ర్రీలింగ ము కలదు. దానికి తల్లీ యనియు, సర్వజ్ఞ సర్వభకు క 

6. లలాహా ) లా .-ఇలాహ్ ఇల్లల్లా 

యన పరమాత్మే దేవత యనియు. ₹0. డర్థము. లిచ్చి, ఆమె. WEE 

౭09 

X53 

& అద ళా ని శె అ 1 ఎవ త్యాద్య భర్యనూక్త కమునందు( ట్రై, సిద్ధ యని వాచస్పత్యమునందు 

జెప్పంబడినది, ఈనూ క్షనము బహుళ? 6 అల్లోపనిపుత్తు అనునదియ్ 
య 

me ( చూడుడు : అల్లోప నిషతు ). lb 

అల్లా ఉద్దకా —- బహమనీసు ల గల అహామదు పా 

జ్యేస్టకమారుండు. కం, డ్రిమరణానంతరమున క్రీ శ, ౧౪౨) లో 

నిత (డు రాజ్యమునకు వచ్చెను. రాజ్యమునకు వచ్చిన నాంటనుండియు 

నితకండు తన సోదరుం డయిన మహమముఖాను నెంతయో ప్రేమతో 
నాదరిం చెను కాని యతడు దుష్టుల దుగ్భోధనలకుం జెవియుగ తన 

యన్న ను మారొ_న సెన్ఫ యులను సమకూర్చుకొని sala 

అంత శ్వేది విజాపురము మొదలగుమండలములను ఆ కృనించుకి చెను, 
ఈరీ తి నతి కా,ంతమర్య్యాదు( డయిన తనసోదరుని శిక్నీంప సెన్యము 

లను దీసికొని అల్లాయుద్దిను బయలుదేఆఅను, ఉచఛయుల బలములకును 

జరగినమహాసం గ్రామమున "పెక్కురు యోధు లు భయ పత,ములందును 

మడిసీనపిదప విజయలక్ష్మీ అల్లాయుద్దీనును వరించెను. తన సోదరుండు 
త న్నంతగ శ్రే పేమతో నాదరించుచుండినను తా న పైదురు తిరిగి 
నందులకు( జాల పశ్చాత్తపమునొంది మహమదు ఖాను అల్లాయుద్దినును 

కరణుచొచ్చి తన్ను కుమింపవలసిన దని 'వేండుకొ నెను, సులాను కరు 

ఇళాంతరంగుం డయి సోదరుని క్ష్షమించుటయీకాక యతనికి గొప్ప 

యా దార్యముతో రాయ చూరుమండలమును జాగీరు నొసంగను, 

అల్లా యుద్దీను తనసోదరునితో బోరాడుచుండినకాలమనందు 

విజయనగరాధిపతి సైన్య యులను గార్చుకొని బహమనీరాజ ముపయి 

దండే త్తి వచ్చెను కాని వి శేవునష్ట ముతో నోడి తుద శంటేంట 

బహమనీ రాజ్యమునకు? గప్పము చెల్లి ౦చుట కొడంబడి 'సంధీ కావించు 

కొనె నని మహమదీయ చరి త్ర ధ్రకారులు వ్రానీయున్నారు. ఇందలి 

యా థార్ధ్య మింకను పరిశోధింపవలనియున్నా ద. 

సంగ్రామములందు అల్లాయుద్దీనున కీరీతిని విజయములు సం ప్రా 
_పించుచు వదినను అతనిరా జ్యపరిపొలనము దక్క_ నీమహమదీయాల 

పర'స్పరకలహములవలనం జాల సంతోోభము చెందినది. డక్క_నీనువామ 
దీయులలోో( జాలమంది సున్నీమతావలంబులు, వి 'బేశీయులగు అరబ్బులు, 

తుర్చీ_ వారు, పెరిషియనుల్కు మొగలాయాలు షియామతసులు, ఈ 

యుభయపక్ష.ములవారికిని గల విరోధము. అల్లాయాద్దీను సుల్లాను 

కాలమున మజీంళ (ప చుబలినది. ఈవివమస్సితియందు మద్యపాన ప్ర 
త్తుండయియున్న సులా నొసంగిన యనుమతివలన నొక మహాదారుణ 

కార్యము జరగినది. క్ర, క, ౧౮౫౮౮ లో విదేశీయమహమదీయపక్ష 
మునకు6 జెందిన ఖాఫ్ ప మలిక్ ఉత్ తుజార్ గొప్ప సైన్యమును దీసికొని 

సముద్ర, తీర స్థముయిన సంగ మేశ్వర దుర్చమును సాధింప నరీగెను, అతండు 
ME సిర్కో_ యనుహీందూ ప పృ్కభువుచే పరిపొలికీ మయినదుర్లమును 

వశపజుచుకొనియా ప ప్రభువునకు ప బలవంత ముగ మహమృదీయమత * మొస 

“గొను, పీదపళుజార్ సంగ మేళ్వరము మె దండువెడ లెను. పనన 

సర్యశారణ్యమధ్యస్థికమయి ry మని పేరొందినదుర్షము. తుజార్ 



ల! 

సైన్యము లాపర్వ తర ణ్యమధ్యమున( జిక్క్క్టవడే వెతల గుందుచుండిన. 

సమయమున తుజారు పె బగదిర్బుకొన నదెయే తగినతరుణ మని. 

మహమ్మదీయ సైన్యముల దుస్థితినంతయు సిర్కా సంగ మేశ్వరదుర్షాధి 

పతికి "రహస్య ముగ చెటిగాంచెను, వెంటనే సంగ మేశ్వర ప, భువ 

పర్వత ప్రాంతసం (గ్రా, గాామకుశలు లయిన ముప్పదివేలమంది ఇనిసలతో 

నెత్తివచ్చి యొకనాంటిరాతి, తుజారుమనైన్యములపయిం బడి ఏడెనిమిది 

చేలమందినే కాక తుదకు సైన్యాధి పతినిగూడ హత మొనర్చెను, 

హత శేషులు ఫూనా కుత్తరమున నున్న చౌకక్ దుర్గమునకుః చాలి 

పోయి ప్రాణములను -గాపాడుకొనిరి, 

ఈప పరాజయవృత్తాంత య రా జధానియందు. చెలిసినపిదప 

విచేశీయులపయి. దమపగ తీర్చుకొనుట కది తగినతీరుణ మని యెంచి, 

_దక్కనీఅమిరులు వి దేశీయు లందబును గలసి చాకకదుర్లమున 

_. రాజ్యవిప్ల వము శేయప( గృట్రచేయుచున్నాా రని మద్యపాన ప్ర, మత్తు 

డయియున్నతటిని సులానునకు దుర్చోధలు కావించి వారి నం దజను 

గడ లేర్చుటకు అత నివలననుండి తున. (బస 

. మనెన్యములతో' బయలు బేటీ వెళ్లి రి, ష్; వారు దుర్లస్సు లయినవి బే 

శీయుల శెంతమాత్ర, ము ననుమాసము కలంగకుండ డే 

నటించి వారి Pra విందున కావ్వానించి కల్తి  కరచేపిరి, 

ఈవిధమున ఆవిందుసందర్న మున ను త్తమవంళేజు లయినసయ్యదులు 

పండె గ్రైండువందలమందెియు,. ఇతరవి దేశీయులు వేయిమందియా, పిల్ల 

Midi వధింపంబడీరి, ఈదారుణవధానంతరము దక్కో_ నీలు 

వాతు లయినవారి భార్యలను, కూంతులను, వస్వ స్తుసామి, గి ని పరిగ 

హీంచిరి, అనతికాలముననే. అల్లాయుద్దీను జరగినకప మంతయు 

"జెలిసికొని చాల పళ్చాత్తాపమునొంది, Bava గారణభూతు 

లయిననాయకుల నందజను వధించుట యే కాక యితర దక్క నీనాయ 

కలను. గప ప్పయుద్యోగములనుండి తొొలణించి వారికుటుంబములకో 

- భికాప్మాతృము చేతి కిచ్చెను. పీదప రాజ్యమున6 గలయాన్న తపదవులు 

విదేశీయులకు మరల లభించినవి. విదేశీయులు తొ మదివజుకు( గ్ 

పోయిన గెరవా* 'ధిక్యములను. మరల 'ససంపొదించిరి, 

అల్లాయాద్దీను క్రీ? శ, ౧5౫౭ లో చనిపోయెను 

అల్లా ఉద్దీన్ అలమ్ షా (౧౪౪౫ - కా. షక 

ఢిల్లీ ని స్వాధీనపటుచు కొ నెను. 

వణకు మూత్తృము సృభుత్వము చేసెను ; తర్వాత ౧౯౭౮ వణుకును 

బబౌన్ అనుచోట' నుండెను, బదౌన్ లో చుట్టుపట్టు 

౨౮ హా నధికారము చెల్లి త నం 

అలా ఉద్ది౯ ఖెల్లి ls Han జా ఢిల్లీ చక్ర 

ఈతండు % వికి౦దర్ కా. సాని). 

చేవగరికి 

౧౩౧౦లో 

నొకమసనీదు6 

సి చాకకదుర్ల మునకు 

తే మవూదర ములు 

Ww 

ప్ర దేళశముమోద 

: చరి రత కారుడు శ్రా సినవృత్తాంతమువలనం 'జెలీియుచున్నది. 

ర | ఇస్ఫందియాళుకుమారుండు. 
అను బిరుదు - వహీం చెను, నము అల్లా. ఉద్ణీక ఇవ్మకాబిపదమును pe ననియు 

అల్లాజద్దీన్ 

దీనికి ౨-వ అలెన్టాండరని అరము. ఈతడు భిల్దీవంకేస్థాపకు( 

డెన జలాలుద్దీన్ ఫీయాజాపాహోఫిర్టీ అనుబాదుసాకు తమ్మనికుమా 

రుడు ; aah ఆతనిం జంపీ రాజ్యమునకు వచ్చెను, రాజ్యమునకు 

శాకవ్రూర్వ మోక(డు ౧౨౯౩ --వ సంవత్సరమున దకశ్నీణమందలి 

నుహారా స్ట్రరాజైన రామ దేవరాజును జయించెను. 

జయ పుర రాజ్యములోని రకాతంభోర్. అను బలిష్టమైన దుర్గమును 

౧౨౯౯ లోను, చితోడ్గడమును ౧౩ 0౪ se sani తన 

సేనాని మైనమాలిక్కాఫర్ అనువానిని దవ్నీణ దెళముపై కి దండు 

పంపెను, ౧౨ 03 లో వానిని ఓరులంటి ప, పరు ద్రు,6 డోడించెను, 

కని యతండు మరల ౧౩ ౦౯లో షరులంటికిం త ణి 'ప్రుశాపరుద్రు 

నోడించి. యాళండు ఢిల్లీ శ్వరునకు. గప్పము గట్టునట్లు చేసెను, 

బల్లాలరాజాలను  ఓడించెను, 

నాకా కాపఫరు రామెక్వరమనకుం ; బోయి అచ్చడటు 

గట్టిం చెను, వాని నెచిరిం చువా(డు లేండయ్యె ! 

కాఫర్ త చేవగిరీరాజాను జంపి 'ఆరాజ్య మంతయు ఢిల్లీ 

ద్వార స సముద్రపు 

రాజ్యములో గలి"పిను, కాకికేతృమునందు వేయిదేవాలయముల 

కన్న నెక్కుడుగ పడంగొట్టితి నని టో గర్వము గ జెప్పుకొ చెడి 

వాడు: ఈతని కాలమున ఇహ్క_రాజమందిరములు, మసీదులు, విద్యా 

పీశముల్కు కోటలు, స్నానగృహములు వి శేవముగ6 గట్టింపంబడి 

యెను, అమిర్ ఖున్రూ ఖారజా హసన్ అనుకవిఫుంగవు లీతనియా స్టా 

నము నలంకరించిరి, 

అ A ఉట ద్ మునూవ్ పా ౧౨౦౨ - ౧౨౯౬) 

ఢిల్లీ సులాను. ఈల్ తర్ మిప్ యొక్క. మనుమడు, సుల్తానా రిజియా 

_తములడైన బహ రామ్ పా అనువానితరువాత నీత. రాజ్యమునకు 

వచ్చెను. ఈతనిరాజ్య కాలమందు మంగోలులు రెండుసారులు షీాందూ 

చేశముమాందికి దండెత్తి వచ్చిరి. కాని య మితనస్థ ముతో నోడింప. 

బడిరి. ఈతని. పరిపాలనము ప్రజలకు దుస స్పహము. కాంగా ఈశాజును 

పదచ్యుతుని ' జేసి యీతనిపినతం డి, యగు నాసీర (దీన్. మహమూద్ 

అనుకు, సుల్లా నయ్యాను, 

అల్లా ఉద్దీ్, వాస కొపా బహ్హాన్ _ ఇరండు. 
F దక్కను దేశమున. బహ్హనీరాజ్యమును Po aes యేలుబడి నెటపిన 

ఢిల్లీ సులాను, సయ్యదునం కేయనందలి చివర వా(డు ; $ చాలనసమర్ధు(డు, 

౧5౫౧లో నీతండు ఢిల్లీలో లేనప్పుడు బహలాల్ొలోడీ అనువాడు || 

ఈతండు ఢిల్లీలో ౬ సంవత్సర ముల 

మొదటిసుల్తాను 5 క.కా- డోన్. - మహమదుకుమారుండు, ఇక (డు 

మొదట గంగూ యను ట్రౌహణునియొద్ద నొక నేవకుండంగ నుండే నన్వి 

ఇతనికి రాజ్యము వచ్చి నప పద తన కంఠకువ్రూర్య ము యజమానుడు 

నుండిన బ్రాహణుని యెడల. దన కృత జ్ఞ తను చెలుప్రటకయి గంగూ 
CJ 

బహ్మాని' (యన్న బిరుదమును వహీంచె నని ఫెరీ హై యనుమవామ్తదీయ 

ఇదె 

సరికా. “దనియు, కాంతవటికు కల్పిత పురుషుండుగ నే పరిగణింభ కు 

బహ అనుప ప,సిద్ధయోధునిసంతతివాం 

ఎకి 
. ఛా 

అం! 



అల్రాడాద్దీ ౯ 
౧౧ (ఎ 

గంగా అన్నది _కికా- ఊస్ _ పదమునకు శేఖక ప్ర  మాదజరిత 
మయినవిక్ళతి wes కొొందటు చరి త త్రకారులమకమ, 

అల్లాఉద్దీకా ఢిల్లీ కి వచ్చి సులాను మహమ్మదు బిక్రా తుస్థుకో 

దయ సంపాదించి యత నిక్రాలువునం గుదిశెను, కొంత కాలము గడచిన 
ప నతండు "సిరీ కెలవంటి యోధులను వెంటందీసికొ ని త నయదృష్ట 
న చెవకికొన దక గ్రాను దేశమున కరిగెను, అచ్చట సుల్తాను 
మహమ్మదు నంత్ర్య కాలమున దౌలతాచాదు ప్రా, ౦తేములందు లేినవిప్ల వ 

మున పాల్లా నెను. విష్ణ న కారులు దౌలశా చాదుదున్లాధిప తిని చాజు 

దో లి కోట నా కృమించుకొని ఇస్తాయిల్ ముఖ్ అఫ్ ఘా ననువృద్ధునిం 

es బ తీ నిన్నుళొనిరి, అల్లాఉొద్దినుకు( గల జఫర్ ఖాను 

బిరుద మీ యఫ్" భఘూాన్ముప్పభు. వొస సంగినట్లు చెప్పుదురు, ఈరా జ్యవిడ్వర 

వార్త విని బ్రోచియందు విడిసీ సియున్న ముహమ్మదు బికా తుళుకు వెంటే 
నన్యస'మేతుం డయి దొలశాబాదునక బయలు దేటివిశసు. విప్రవ 
కారుల క రాజ మెన్యములను మధ్యమార్షమున-నే. మయొదుర్కొ 

చెను గాని పూర్తిగ పఠాభూోతము లయినవి, విప్పవకారులు తమ 

సటుంబకులకో 5 సుల్తాను మహమ్ముదే దుస్సాధముగం గట్టుదిట్టము కావిం 
చినదొలతా బాదుదుర్లము నా ళం యించిరి, జఫర్ ఖానును, ' ఇస్మాయిల్” 

ముఖుసోదరులును " 'దనున్దితిని” కట్టుదిట్టమ చేసి కొనుటకు. సల్బర్షకు 
మర లీపోయిరీ. శాజహైన్యములు. వచ్చి 'దొలతా బాదుపురవా సులను 

దోచుకొని నముహమ్మదియ, ప్రజలను చెజ(బట్టి ఢిల్లీ కి య బంపీనవి, పిదప 

గులాను నుహమదు దుర్చమునకు ముట్లడివేసి ఇమాదులొమా ల్క_నునతనిని 
సైన్యముల నిచ్చి జఫరుఖానును Rees బం"పెను. - మూడునెలలు శ 

ముట్టడి సాగినను దొొలతా బాదుదుర్చము వళథము కాలేదు. ఇంతలో 
గుజరాత్ దేశమున నులీక్ తఘీ యనునతండు పితూరీలేపె సని విని 

సుల్లా నాగ్రృవామహోద్య్కండయి, దౌలళా బాదుముట్టడి సాగింపల. 

గొంతసెన్యము సచ్చట దెగవిడిచ్చి తాను స్వయముగ sha శికీ ంప 

యుకే దేళమున కరిగాను, ఈలోే(గ నంతవజకు సులానువశమునం 

త్య | 
పతాకలు విప్సిళస్.. నళ పృథు వగుకాపయగాయకు(శు పంపి 

కా ROG Sar GE 

నట్టివి యు డోలణా బాదురాజ్యముననుండి వచ్చినట్టివియు నగు సైన్యముల 

సాయమున జఫర్ ఖాకొ ఇమాదుల్ ముల్కు._ను వధించి యతనిసెన్య 

ముల నోడించి చౌలతా బాదున కరిగెను. జఫర్ ఖానువిజయములను, 

ఆతనిరాకను విని దౌొలతాబాదుదుర్షమును ముట్టడిం చియున్న రాజ 

ఎనినములు పలాయితము లయినవి, విజ యోత్సవముతో జఫర్ ఖాను 

దౌలతా బాదునం ఖ్రైవేళిం చెను, ఇసాయిల్ "ముఖ్ కోట వదలి వచ్చి 

తనయసనుర్హతీను "సర్తించి తనరాజత్వమును వదలుకొ నంగా విప్లవ 

కారులు జఫరుఖాను.. చేక గీ వముగం డమ ప సృభువుగ నెన్నుకొనిరి, 

జఫర్ ఖాను అబుల్ న అల్లాఉద్దీకా సక పా బహ్మనీ యన్న 

బిరుదముతో క్రీ, క. న సంవత్సరమున సింహాసన 

మెళ్కెాను. 5 ws ౧౩ “౮౭ మొదలు ౧౫౨౬ వకు రనూరమి 

రెండుళీ కౌబ్దులకాలము దక్షీణహీందూ దేశీరాజకీ యవ్యవహోరమాలందు 

రనయినపద్దతియం దుంచుటకు కట్టుదిట్టములు కావించెను. 

రాజ్యమునంత ను నాలుగుతరప్రులుగ విళజించెను. 

 జాగీరుల నొసం”గను, ఈవిధమున అమిరులను, వజీరులను, 

గలవరపడుచుే యుం జెను, 

మదు బికా తుష్టుకు చనిపోయినసిద 

(చ, దేశములను జయించుతేలంపు గాన్కి శక్తి గాని లేనందున 

 యద్దీను నాందోళనము తోగ్గినది, పీవప నత౭ు దననయమిోరులం చెయిద 

"ల్స్ 

వరం 

చ్రృధానపాత్త్మము వినిపించిన బహనీవంశమునకు అల్లాయుద్రిను మూల 

పురుషుడు. ఇత (డు ము, స్తుతీము నిజాంరాజ్యమునం దున్నగుల్బ కై =] 

_( కలుబరిగి) నగరమును దన లాజధాని కానించుకోని దానికి హసనా ఇకో 

దని నామకరణము దేసిను. 

సింహాసన మెక్కి_నబెంటణీ అల్లాయుద్దీను కా సతి 
అత ౭కు 

తనకు విజయం, 

రాజ్యములు చేపడుటకు వి శేపముగం దోశ్సడిన అమరులకు గొళ్పు 

గారవవిరుదముల నసంగి వారీ నాతరఫుల కథికారులుగ నియవిఎం 

చెను. ఒక్కొక్క యమోరునకుం దనకు  యాగ్ధావసరమున సినిక 

సాహోయ్యమును జేయుట కొంత సె సైన్యమును బోపించు పద్ధతిమి ౬ద 

సెచాటగు 

పతులను moe 50 ననుసరించి తగిన కితాబు లిచ్చి నియమ 

మించి తన రాజ్య స్థితిని భృదృప పబుదుకొొ నెను, కాని సుల్తాను తనమిోా ఇదె 

కప్పుడు. దండో త్రీవచ్చునో” యని అల్లాయాద్ది నెప్పుడును మన సున 

పవక ణ్ గం లో సులాను మామా 

ప్క ఢిల్లీ నూతనచ(క్రావ ర్తి కట్ట్టిదూర 

ఆలా 
మిక్. 

లయినవారి సాయమున దక్కను దేశమునందలిీ బాలభాగమును జుంనూం 

చెను, గోవా దొభోలు కొల్తాఫురమ్ము తెలింగానాలం నువామ్మదీ రము 

లకు వశమయినవి. 

ఎ ప్ గ ట్ల 
గ్ + ' “tet లి తన్నో . టా. ళ్ గ కల శి అ MN క వయ య స స Cpr Mt hy. h* wot ow Thy Rl 2 

bis ug an Area శర. త్ను Gat a Ms Tene Re 

. 

{ ్ల ! 
నే శ! hy ర శక్ ౫ / అ “ (కీ || pms tp జ ue ta, Lt = Of ళ్ ' ళీ 

న i న్ టిం టి టు”. te Mr 1 | 
ఎ సత తి ర . స్ట 

fa sepa PA sy భ్ a గ్ + ॥ i at: os 4 ia ఫ్ స 

XN Sa LETT Sept గీ - (లర Dah f “౯ te క జ =. కష. 
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సీ 412! : స్ట tar ir oy AyD et ta 7? ON కం 

= ఉద్దీకా హసక్ పా గోర్కీ గుల్బర్ల 

అల్లాయుదీను గుల్బర్లయందు బహ్మ్గనీరాజ్య మును సాపించూ-నాC 

టిశి హరిహరబుక్క రాయాదులు తుం నభద్రానదీతీర మున విజయ: ఫర 

సా చ్రాజ్యమును wn సరిహద్దురాజ్య మగుటవలన విజయయన సగర, 

బహ్మనీరాజ్యములకు సంతతము పోరాటము జరగచువచ్చె ను, బహమనీ 
రోజ నం షన కునకా. బరారష్టము రాయ చూరు, ముదుగల్లు ఇూంక 



te అల్లాజద్దీకొవాు 

ములు హరిహర రాయల, కింద నుం డేను. ఈ ప్రాంత మంతయు దరు 

వాతే బహమకా సాకు వశమయినది. నాంటనుండీ కృష్ణా; తుంగభ డ్రా 
నదులకు నడుమ నుండిన యంత శ్వేది యుభయరాజ్యములకును గలహ 

కారణ మయినది, తతృ్భలముగ జర గినసం గ్రామములలో నీ ప్రాంతము 

తీ అచుగ. చేతులు మాటించువచ్చి నది, 

క్రీ, శ్ర, ౧౩౫౮ లో అల్లాయుద్దీను కాలధర ము నొందెను, 

అతండు 'శనిపోవునప్పటి కతనిరాజ్యము "పశ్చిమమున షి ద దృతీరము 

వజికున్కు తూర్పున బోనగిరివజుకును, ఈ _త్తీరమున వై నగంగ ps 

కొని దక్నీఇమున కవ వజికును వ్యాపించినది. ఎ 

అల్హాఉ ద్దకొ హుసేకొ (౧౧౫౨-౫౬) — ఘూోర్ 

జఫ సుల్తాను. ఇతనికి జవోకాసోజ్ అన్న బిరుదు కలదు. ఈపద 

మునకు (మప పంచమును కాల్సు వాయ డని యర కు; ఈత నిజా నమణుంది 

మైన బహరాంసాహా అనునత6 డితని యిద్దఅుసోదరులను చంపి గజినీ 
రాజ్యము నాకృమించుకొనంగ నీత6 డాతని మీదికి దండే శత్రిపోయి 

ఆతని నోడించి రాజ్య మాక్తమిం చుకొ నెను (౧౧౫౨), ఆనగరము 
నందలి 'గొప్పమందిరమలన] శాసనములను ధ్వంసము. చేసెను. 

అల్లాఉద్దీకా, హా ఎస్సే కొ పా (౧౮౯౩ _ ౧౫౧౯) 

Pre ఆ Te అ మొదట ముజఫర్ పొహో అనువానికి వజీరుగ 

నుంచెను. అతడు పద భృష్టుం డయి హతుం డయినపిదప సామంతు 

లితనిని దమ  సులానుగ నెన్ను కొనిరి, 

ఏర సంవత్సరములు పాలించి గార్ పట్టణము నం జనిపోయెను, ఈతని 
_ తరువాత నీఠనికమారుండె న నస్రత్ హై రా కన్యలు. 

జ అల్లాడ = గంజాంజిల్లా శ్రి కోకుళంతాలూ కాకు చెందిన 

చ్ర్రౌానుము, "జనసంఖ్య ౧౪౫౪౯ (౧౯౩౧) 

అ ాతావాడానాణు లక్ష్ ణుని భుతు రు, ల్లాడ నాథుండు. స త్తం 
యమునానదీతీరమునంద లి వకచక్రునగరమును చాలించిన వౌహాణ 
వంళజురడగ సూర్యనే సనునియాక్షై ననుసరించి నిర ర్ల యామృత మనుధర, 

శాస్త్ర గృంథమును రచియించెను, - ఏతత్ గ (గృంథర చనమున నితడు 

తౌను మనుస్మ ఏతి విష్తుస్ఫృతి,. సన స్మృతః ఆప _స్టంబస సతి 

మితాకుర్క 'ఆపరార్ర్, అర్షవ, పారిజాత, స సృృక్యర్ణసార, స స్మృతి 
చం ద్రెక్క మాల్య కొర్కు వారాహ్య వైవ్లవ్క వామన మార్యం | 
టు. భవిప్యో త్ర త్తర్య Paes (ద్రిపరిశిష్ట, అనంకభట్టీయ, గృవ్యాపరి 

శిష్ట, కాలాదర్శ, చింశానుడ త్రిదండి, _ కృత్యకల్పతరు, ధవల 

పురాణసముచ్చయి, దుర్గి రవ ను. సంవత్సర ప్ర, ప,దిప, 

భోజరాజీయ దేవదానీయ, రూపనా రాయణీయ్క, విద్యాచేద్పద్దత, 
మహో చేవియ, విశ్వరూ పకృత నిబంధ గృంథముల నవలోకనము స 

నట్లు చెప్పుకొనినాండు, ఈనిర్భ్లయామృత ము నిర్ణయసీంధువునందును, 

రఘునందనుని చేతను భట్టో జీదీక్షితక్ళతమగు తిథినిర్లయమునం దును 
ey అురననది, me డ్ స్తుకకము ౧౩౭౫ నకల 

ఇతడు జనరంజకముగ 

he అల్ల పు ర్ం 

దరువాతేన్యు పదు నా అవశ తౌబ్దిశి. బూర్వమునను ఊండియుండు నని 
చరిత్ర కారుల మతము, నిర్ల (యామ్భత ప్ర ప,తి నొకదానిని చా ఖుసరు 

వీబరు తన బెరి కాగ తు ప ర”మర్శిం చియు న్నా (శు, ౧౧ ౫౮" © 

అ ల్లా డభ లె ___ కడపజిల్లా పొద్దుటూరుళాలూ కొర 

చెందిన గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౧౯౫ (౧౯ గన్ని 

అల్లాడనా లెను __ విశాఖప్పుణముజిల్లా విజయన? 
రము తాలూకాలోని జమోక్షా దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౭౯ 

(౧౯౩౧). | 1. 

© ol C5 పు రము __ గం జాంజిల్లా బరహంప్రరంతెలూ 

కాలోని శ్రామము, ఇందలి జనసంఖ్య 300: (౧౯౩౧). 

= ప క్, వహ అనంత పురంజిల్లా కదిరితాలూ కాకు చెందిన 

గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౫౦౬ (౧౯౩౧). . 

= పు రవము-___ కృ్వజిల్లా గన్నవరము ఈత "'లూకా 

లోని జమోక దారీ గ్రామము, ఇందలి song. ౮౦౭ (౧౯౩౧). 

అల్లార్జిస్, అలెగ్జాండర్. (౧౮౯౬ _ ౯౬) స్కా_ట్ 

లండ్ దెశజుండు.. ౧౮౬ - 4౫ వణుకును కలకత్తాలోని క శ్రుండ్ 

ఆఫ ఇండియా ' లం నం ఉప  సంపాదకుండుగ వలను తేరు 

వాత కొంతకాలము సిలోకా మైమ్చుపత్రికళు సంపాదకు6డుగ 

నుం జెను.. ఇతయ. పెక్కు_సవలలు వ్రాసెను. మణియు . పెక్కు 
(గృ్కంథేములు ay సును, 

అ ల్సి కసని __ ఇది రెండువిధములు ఏ ఊలు అల్లీళ, 
తోసా లల్లి! క (Crocheting ). ఈ రెండువిఫము లె న. అల్లీ కలును 

తయాశబ్దముల క్రి కింద వినరింపంబ నును. 

అ ల్లీ గూడ —__— గంజాం జిల్లా సురదొ, తాలూ కాలోన్సి 

బోదోగోడోజమికా.దారీకి జెం దిన గ్యామము. wes: Us 
మూత్ర మే, 
౫ లిం గూ డెము నా కూర్చుగోదావరిజిల్లా భద్రా దౌ స్ట 
శాలూకాలోని యే జెన్ఫీ గ్రామము. Benny ౧౫౯౬ స 

: అల్లి నగరము __ క లు 
లోని ర మము, బనసంఖ్య ౧,0౮౫ (౧౯౩ ౧): 

అ ల్తి వ భ్ పళ్చిమగోదావరిజిల్లా చింతల్రాండితాలూ 
కాయందలి శ్రాముకు. meg ౧౭౦ (౧౯౩౧), 

అల్లి పురం = విశాఖపట్టణ ముజిల్లా విశాఖపట్టణము 
పం. చెందిన, జమోకొదారీ గ్రా మము. ప్రజా. జనసంఖ్య 

2 (| ౧౯౩౧ న 



అ ల్లి పు ర ము ప ్టస గంజాంజిల్లా బరహం పురం ళాలూ 

కాకు iy గ్రామము, జనసంఖ్య Ue (౧౯౩౧). 

9, నెల్లూరుజిల్లా నెల్లూరుతాలూకా 
యందలి గ్రామము, ఇ దలీజన'సంఖ్య ౨౩౨౦౯ (౧౯౩౧). 

అల్లి పురో __ గంజాంజిల్లా ఆస్మా శాలూ కా జేబొ 
భూమి ( aa ) మాలుక్టరీకి కాక గ ము, _ జనసంఖ్య 
'ో౯ారీ (౧౯౩౧). 

ల 

అల్లీవూC డి _ తూర్చుగోడావరిజిల్లా తునితాలూకా 
యందలి న గౌ మము, సంఖ్య ౨54౧౭ ree )* 

అల్లి వు --- చిక్తూరుజిల్లా తిరు త్తనితాలూ 
కాలోని aan దారీ గ్రామము, oo sa (౧౯౩౧). 

అల్లి పార్రో __ (స. నెం, ౧౫) గంజాంజిల్లో ఛత్ర, 

ఫురంతాలూకాయందలి (గ్రామము, జనసంఖ్య రాం (౧౯౩౧). 

అలివుడుగు ర్ 

లోని sa 

పూలగు౦ట 

పగ స? చిత్తూరుజిల్లా కాళవా సీతాలూకా 

ఇందలి జనసంఖ్య ౧౧౭ (౧౯౫౩౧)... 

కావలీతాలూకా ౨, నెల్లూరుజిల్లా 

యందలి గా,మము, జనసంఖ్య hii (౧౯౩౧). 

అల్లి మేరక __ గంజాంజిల్లా సోం పట 'తాలూకా 

యందలి Doli న్రేటుకు చెందిన జరాకొచారీ గ్రామము, జన 

సంఖ్య ౧౨౦ (౧౯౩౧ |! 

అల్ల త్రీ పి డం __ పళ్నిమసోచావరిజిల్లా ఏలూరు తౌలరా కా 

యందలి జమోకా దారీ గామము. 

అల్లీ ఖానుడుపాొ లము విశాఖసపక్టుఇముజిల్లా 

అనకాపల్లి తా జమి౯' దారీ గ్రామము, ఇందలి జన 

సంఖ్య ౪౯౯ (౧౯౩౧). 

అ ల్లు fe _ — గంజాంజీల్లా శెక్కలి తాలూ కాలోని 

జమోకొదారీ శ్రామము. ఇందలి జనసంఖ్య రీరో౯ (౧౯౩౧). 

ల ల్లు గుండు ___ అనంత ఫురంజిల్లా క దిరిళాలూ కాలోని 

గ్రానుముం షలచలీ జన సంఖ్య ౮౦౧ (౧౯౩౧). 

— అ బు వాడ ___ విశాఖపట్టణముజిల్లా పార్వతీపురం తౌలూ 
meme జమిోక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౯౦ (౧౯౩౧). 

 అలూరు___ ౧. కర్నూలుజిల్లా కోయిలకుంటతాలూకా | ర (౧ య 

(యందలి శ్రామముః జనసంఖ్య ౧౦౪౮ ( ౧౯౩౧), 

౨9 కర్నూలుజిల్లా నందికొటూ్క,రుతాలూ 

కాయందలి (గామము. జనసంఖ్య wa (౧౯౩౧). 

4A 

దె, కృష్ణజిల్లా కై క కలూరుతెలూకా యందలి 

ఈనాంగ్రా మము, దీనిజనసంఖ్య ౬౨౭ (౧౯౩౧ గం 

'రో, కృష్ణజిల్లా నందిగామ తాలూకాలోని 

గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౩౯౧౫ (౧౯౩౧). 

3G గుంటూరుజిల్లా రెపల్తె త 

(గామము, దీని జనసంఖ్య ౧౪౫౬౯ (౧౯౩౧). 

౬. నెలూరుజిలా కోవూరుతాలూకాయందలి = 
య య 

పట్టణము. ఇందు అల్లూరు, బటు యిని 
మూండువి భౌగ యులు గలవు, ఈమూండువిభాగములును అల్లూ రను 

పేర వ్యవహరిం పణుడుచుండ:ను, 

(౧౯౩౧). 

అల్లూరు పేట, సింగే 

_ ఇందలిజనసంఖ్య ౧౦,౬౯ 

అల్లూరుకొ త్రేపట్ట ణము -- గుంటూరుజిల్లా ఒం 

నోలుతాయాకాయందలి ైనుము, ఇందలి జన'స సంఖ్య ర,౨౯౨ 

(౧౯౩౧. 

అ రా రుగ డక Pen తూర్పునో దా వరిజిల్లా ఎల్హ వరం 

తాలూకాయందలి యే జెన్నీ జమిక దారీ గ్రామము. దీనిజనసంఖ్య 

౨౧౩ (౧౯౩౧). 

అల్లెఖుని సట్టణను ఎ అమెరికా సంయుక్రరాజ్య 

ములలోని 'పెకొ్సిల్ నాల రాజ్యమందలి ఇమొకే "పట్టణము. జనసంఖ్య 

౧9౩౨౨౨౮౩. ఇది అ ల్లెఘనినదియొడ్డున నున్న ది 

ప్రఖ్యాతి జెందినది. ఇచ్చట ఇనుము, ఉక్కు. కార్ ఖా నాలు, 

మోటారుబండ్లు రైలుబండ్లు ఇతరయం త్రములం చే 3ము యంత్ర, 

పోంశపోయు కరాగారములును ఊలు బటలుం నేయు యంత 

శాలలు పిండీమరలు మొదలె నవి పెక్కు_లు కలవు. ఇచ్చట విద్యా 

నివయక' మెనవియున్కు పరోపకారసం బంధ మెనవియ నగు సంస్థాహ 

నములుకూడ6 గలవు, 

కర కాలలకు 
wed" 

శాలల, 

అ ఆ ఇ? వేష విశాఖపట్రణముజి లా వాలకొండళాలూ 
eం “౧౧. 

కాకు చెందిన్నగ్రామము, తంల జక తనం JX (౧౯౩౨౧ 

అ బ్రెయిన్ వాల్ (౧౭౦౦ - కన ) కా శ్రక్సుదేళీ 

ప్రుఖ్యాతులైన నాటకకర్త ర, 

అల్లోస నిషత్తు _- సంస్కృృఠేమునందు అల్లోపని 
తొకటి కలదు. ఇందు అల్లాయొక్క_ మాహాత క్ర ము వర్తి win 

ఇదె అక్సరుచ క్క కవర్తీ కాలమున రచింప(బడె నని కోందజమతము. 

ఇదె అథర్వ వేదాంఠర్థత మనియు _జెప్పంబడినది. ఆహ్టోత్తరశతోప 

నివత్తులజాబితాలో నిది లేదు. కావున నిది మిక్కిలి యిటీవలి 

జుండు, 

చె యుండనోఫు. చిత్రమైన ఈయుపనిసుత్తుననుండి కొన్ని వాక్యము 

లీదిగున sagen: 3 



బండితుండు. 

భాసాంతరీకరించెను, ఈతండు “ ముంతకణ్ ఉత్ తవారిఖ్ ' అను 

4% 

ఓం అమృల్లాం ఇల్లే మి తావరుణో దెవ్యాని ధే, 

_ఇల్లల్లీ వరుణో రాజా పునర్షదుః, 

హలూమిమితో ఇలాం ఇలలేతి 
| ౧౧ ౧౧ ౧౧ ~~ 

%* నః x 

అల్లో జ్యేస్థ ౦ శ్రేష్టం పరమం పార్థం wane మల్లా? 

_ అలోర సుర మహమదరకం వర స్య అల్లో, 

ఇల్లాకబర ఇల్లాకబర ఇల్ల లేతి 

_ ఇల్లాలాః ఇల్లా ఇల్లాల్లా ial a 

క్ స్వరూపా అథర్వణీ శాఖాం హ్రాం బొమ్, 

ఇది. యక్ళరుచ్మక్చవర్తికాలమున సంస్కృత  మెటీంగిన 
న నుహమడీయునిచే రచింపబడియుండు ననుట కీ కి ందిగాథ సహకారి 

' నున్నది, అక్సరుకాలమున నాతనిసభలో అబ్దుల్ కాదెర్ బడౌని అను 

మహమృదీయపండికు. డుండెను. ఈతండు a irs 

రామాయణ భారతొది గ గ్రంథములను. ఫారసీలోనికి 

వా సెను. అందు నొకచోబ చరిత్ర గ్రంథము. us 
యున్నాడు: 

“ ఈయ్యటు (౯౮౩ హీ డా? క్రీ, 

వాన్ని నిట్లు వైన 

వ, ౧౫౭౫ () దక్నీణదేశ 

టే "శేభ్ భావక్ అను పేరుగల విద్వాం సు6 వైన, బాహణుం 

డొకండు వచ్చియుం డెను. అత డు మహామదీయమత మునుగూడ బాగుగ | 

నభ్యసించియుం లెను, ఆసమయమందే చ క వ రి నాకు అభర (వేదమును 

భాసాంత్లరీకరింపు మని యాజ్ఞాపిం చెను, మహమ్మదీయ, ధర్మశాస్త్ర 

నుందలి కొన్ని యుప దేశీములకును, అభర్వవేదమందలి కొన్ని యుప దేశ 

" ములకును సామ్యము కలదు,  భాపాంతరము చేయునపుడు పెక్కు! 

తావులం. దిట్టవాక్యములు రాణా శేఖ భావకా వానిభావమును 

.... చక్కలం జెప్ప లేకపోయెను, నే నీసంగతి చక్రవర్తికి చెల్చితిని. ఆతం 
డథర్వవేదమున కనువాదము చేయు మని ఇశేతోడను, హాజీ ఇటా | 

లో 

హింతోడను చెచ్పెను!, ఈవేదమునం దొక్క_చోట మన (కురాను 
లోని) క లా ఇల్లాహ్ ఇల్లల్లాహ్? అన్నమాట యుండెను, ఈవాక్య 

మును పుచ్చుకొని శేఖ్ భావకా అన్నవాండు ' పెక్కురు. ట్రావాణు 
లతో వాదించి. వారి నోడించెను.. ఈనుం త్రృబలముచే నెందజ్ 

వీ ందువులు ముహమదీయనుతము నవలంబించిరి2, 

దీనినిబట్టి. చూడంలగా నాకాలమందు, బదౌనియో, ఇస్తాయిలాో 

శేక ఖా బ్రాహ్మణ బ్రు 'బువులెన శేఖ భావనుండో అల్లోప నిమత్తును రచించి 

క యందు రని మన మాహింపవచ్చును. ఫైకీనూత్ర 

యుండండు, ఆత నికి నేమతమున ందును దారభిమానము లేకయుం డెను, 

(క. వెం, ల) అన్నిమకయలు నతనికి సమానములు, 

మిపని. చేసి 

అల్లోరి-అల్యాలఅగ హో హారము 

అల్లోరి, me (౧4౭౭ - ౧౬౨౧) 

ఖా రెన్ఫు పట్టణమునం బుట్టిన విఖ్యాతచి తృ త కారుడు, ఈతనిచే చీ తిం 

మిక్కిలి ప్రఖ్యాతి (జెందిన ఖా రెన్సు నారీమణి పటము 

( Portrait of a Florentine y అనునది లండక్ ప్రరమందలి నీవ 

నల్ గోలరీలో (జాతీయచి త పట సం గృహమునందు ) ఉన్నది, 

పంబడె 

లో 

అల్వశెజ్ డొ ఓరియెకిశు ఫెర్నావో 
(౧450-౧44) — పోర్స్సగీస్ జాతివాండు, హీందూదేళ 

మందలి గోవాలో జన్మించెను, కవి, పశ్చిమసముద్ర, ద తీరమునకు పోర్చు 

గల్ నుండీ అయం వచ్చిన నావిక సైన్యములకు నాయకు(డుగ 

నుం డేను, 

చిత (ఈుకారుండు,  ఈశతనిచే చిత్రింపంబడి డిన. 

పెక్కు పటములు మా డ్రిడ్ రాజమందిరమ నలంకరించుచున్న బి. 

అల్వ రెజ్, అూ+ యా (౧౮౪౧ - - ౧౯౮౧) 

స్పెయికా దేశ జుండు. 

అల్వ రెడో, జా కొ చా టిష్టా __ కాలిఫోర్నియా 
జేశజుండు. మెక్సికో ప, భుత్వమువారిమో (ద ౧౮౩౬ లో తిరుగంబడి 

'మెక్సికనుల నోడించెను. (౧౮౩౬ - ర౨ వజికును క్యాలిఫోర్నీ యా 
కధ్య కుడు? నుండెను, అప్పు డాపనినుండి తొలం(ింపంబటడెను.. 

స్పెయికొదేశజు (కు. మెక్సికో గెలుచుటలో కార్టెస్ కు 'సహాయు6డుగ 

నుండెను. ఈతండు మెక్సికోలోని స్వదేశపు సరదారులను పెక్కు 
. మందిని చంపిం-చెను. అందువలన నా బేశమునందు యూరోపియనులకు 

_ పెక్కు_బోధలు కలి7ను ఈతండు ౧౮౨9 లో గాసపెమాలాను 

జయించెను, దానికి గవర్నరుగ నియమింప(బడెను, 

స వ బొం బాయి, రీవాకాంతలోని యొక చిన్న 
| సంస్థానము, : = ఖా క కం 

అల్వాయ _ ఆవాస ' తీరువాన్యూ_ర్" సంస్థానయునందు అలెం 

న గాడ్ తాలూకాకు ముఖ్య స్థలము. ఇదె అల్వా రమే ఆను నామారతీర ము 

గల |; నరితూర్ అను శటియొడ్డున నున్నది, ఈయేటియొడ్డునశీ శంక 

రాచార్యులవారు ఫుట్టిరయ. జనసంఖ్య 5,౬ పోరు కీ సువా రీస్టల 

మును ee CT Riad యోగ్య మైనదిగ నెంచియుండిరి, ఇప్పటికిని 

ఆరోగ్య స్థల మని యెంచి సెక్కు_జను 'లెండకాల నముచ్చటికి ( బోయె 

దరు, 'తౌలూోకో కొరతకు మ వారమునక్రు ₹ండుసాఠులు సంత 

జరగును. 

అల్వ్యాలలఅ గ గ హోరము —_—— గుంటూరుజిల్లా నర్నా 

రావు పేటతాలూకాలోని om _ఛయ్రామము, దీనిజన సంఖ్య ౧౧౩౧ 

(౧౯3౧). 

| సర్ హీంద్ నివాసి యెన హాజీ ఇబ్రాహీం అథర్వ వేదమును ఫార సీలోనికి భాహంతరీకరించెను. 

2, బదోౌెని గ చ్రంథము యొక్క. యింగ్లీ ర సుఖాస్లాంతరను. నాకు చిక్కలేదు, బం' గాశీనిక్వకోకనుందలి భాషెంకరమనప నివితెలులప, : 



+ చేశీయులు. నిర్గండులోని యితర ప్రా ంతములవా ర్సితి 

అల్స్టర్ _ అర్హ ౦ బ్రా 

అల్ స్టర్ _ ఇది, ఐిర్గండ్ దేశములో నొకరా సము 
ఒక ప్పుడు వర్ష డ్ దేశము ఐదు స స్వతం త త్రరాజ్యములం ' గలదిగ నుండె 
డిది. ఈ యెదురాజ్యములలో ప్రధాన వె మెనది అల్ స్త్ర ర్ రాజ్య యు, 
ఈ యెదురాజ్యములయధిప పతులు చెవరికి వాలే స్వతంత్సు a ఎవరీ 

మట్టుకు వాళే వఐర్జాండు దేశము నంతయు జయించి యీలవలయు నని | 
ప్రయత్ని ంచుచుండిరి, అందుచే నైర్తాండ్ చేశము సర్వదా అంతః 

కలహములలో(6 బడియుం జెడిది, వీనివల లను పోరాటములవల్ల ను విసి 
పోయి సృజలు దేశము విడీచి పోవ మొదలీడిరి. చీల యంతయు 
సాగుబకిలేక పాడుపడిపోవు చుం డేను, తుద స్థితి యంతయు గమనించి 
Shas 

మించుకొనుటక (సృయత్నించి సాఫల్యమును బొం 'బెను, ల 

ఇంగ్లీ షువాదు అల్ స్ట ర్ ప్రాంతము నా కృమించుకి నిరి, పిదప నీ 
ప్రాంత మంతయు “కాకహర iia బహుమాన ముగ సీయం 
a ఆ ప్రాంత ప్ర వెనుకటి రాజులుమా, త్రయ యథా ప్ప కారము? 

తమ వెనుకటియధికారముల నన్నిటిని పూ. ర్లీగ వ త! 
యుండిర, కాని వారు ఇంగీ షువారి. 'నెట్టయిన తేటీమివే యవల.3యు 

ననియే _ప్రృయత్నించుచుండిరి, ఓనియల్, ఓడ్లో ఇల్ అనువారు 
మిగల పట్టుదలతో ఆంగ్లేయులను పృతిఘటింది నిలిచిరి. ఎలి జెచెత్ 

రాణి వారి నెట్లో లొంగందీసికొని తనయధి కారమును వా రంగీకరించు 
నట్లు చేసెను. కాని యీలొంసయబాటు చాలకాలము నిలువ లేదు. 
ఫ్రాన్సు స్పెయిక దేశములలో కలసి ైయిరువురును. ఇంగ్లీ షు 
వారి పె పట్ర పన్ను చుండి, తుదకు వగ్గు ండ్ దేశములో నుండుట 

తమ లు కాదని ఐరోపాకు 'పాజిపోయికి,. ఇంతటితో 

అల్సర్ పూర్తిగ ఆం'గ్లేయాలవశళ మెనది, ౧౬౦౩ -వ సంవత్సరములో 
ఇంగ్లండ్, సా ట్లండు జేశేయులు రెండును ఏకపరిపాలన క్రిందికి 
వచ్చినవి, ఎంటనే ఒకోటవజేయ్సు (ఇంగ రడ్ , సా్మ_ట్లండ్ డశేయుల 

రోజు) చాలమంది సా_ట్లండ్ దేకీయులకసన్కు కొంతమంది ఇంగ్లీషు 

వారికిని అల్ స్ట 5 లోని భూములను పంచి యిచ్చి, ఆభూముల 

నన్నింటిని wurde సాగుబడికి( చెమ్నటకునుు వానిని వారే 

యనుభవించుచుండుటకును పరతు లేర్పతేది  నందటిను 
అల్సర్" ప్రాంతమునకు వలస పం పెను. వారిసంతతి వారికే యిప్పుడు 
అల్ట స్టర్ స్కాట్ అని “పేరు. . 

వారీ' 

ఈవిధముగ అల్్స స్టర్ ప్రాంత మంతేయు  ఫంఘ్రూార్ల ముగ ఇంగీ వ షు 

వారికి వళ మెపోయినది, wna ప్రజలలో చాలమంది హ్కెంట్టిండ్ 

సహింప( 

జాలరై రి.. ఇంగ్లీ షువారి నెట్లయిన వ్ ౦డ్ నుండి క్ వ నరో 

వపయ నని క క నని బారు తీవ ప్రయళత్నేమయ లొనర్భుచుం జరి. ఈ ప్రయత్న 

ములలో ఆలొ్ష్టర్చ్రాంత మెల ల ప్పుడును ఇంగ్నీ షువారిపతుమునే 

_ పోరాడెను, she ట్రా బల్యమనల సా్య_ట్లండ్' దేశీయులు. తమ 
కింగ్గీ షువారె వైనను పగాయివారే వర్ణ ౦డ్ దేశీయులై. నను పరాయివాళ 

డ యనియు, అందుచేత తా మింగ్లీ మవారీయధి కారమును సహీంచినను. 

_మియంబడి నతరుచాత(గూడ జాతీయవ్యవవారములలో 
తక్క ఐర్ల డ్ దేశముననుండి వేజుపడియేరయున్న ది, వర్ణండ్ పార్ష 

( ఇంగ్ల సండ్ దేశీ పురాజు ) ఐిర ర్ల ండ్ దేశము. నా క్ర | ఇది యొక వం తెన్క 

యున్నది, 'స్వర్షమున శేయషదారియం దుండుటచేత నచటికి "పోవలసిన 

a” Uw క కా PP 

లోని న 

మహమదియరాజులచే ౧రో-వ కతాబి ప వి పృ 

ఫలా 

ఐరిషవారియాధిప పత్యము నంగీకరిం పంజాల మనియు పట్టుప ట్ర్ వర్ణ డ్ 

స్వాతం శ్రర పృయత్న ములకు - విరుద్ధముగ 

డుపడుచువచ్చిగి, 

సర్వదా ఆంశ్లేయులక్రు 

. చీంటికిని _ ఐర్గండ్ దేశమునకు స్వపరిపాలన 

ఆల్ స్టర్ 

మెంటు CARE అల్్స ర్ పార్ల మెంటు వేబు వర్లండ్ ' ఏరవ్వంత 
 ఇంగ్లీ సు వారి యది కారము సడలింప- యత్సించినను, ప 
భంగపబుచుటకు ed ర్ సంనిద్ధముగ నున్నది! 

అల్సీరళ్ షా 'మువామదీయాల విశ్వాసము ననుఫరించి 
అగాధ మగు Pow లా నిది నిర్మింపంబడి 

వా రందబును దీనిమో (దుగ దాటి పోవలయును, కాని ఇది వెండ్రుక 
కంటె సూక్ష్మ మైనవం తెన; ఖడ్డధారకం కు పదునై నది, దీనికి bey 
నై ప్రల ముండు. ధరాత్తు లెనవా రెట్లికష్ట్య ముగాని లేకుండ సులభము 

గను, రీ మ్రుముగను పని పనుండి నడచి “స్వర్గమున శే4సదురు. దుర్తార్డు 

లె నవా సా సర సధ్దోలోకమున గరాలుదురు, 

అరల ౦ యా — దీనికి ఎ ఎజ్జదుర్హ మని పేరు, ఇది స్పెయిను 
సృ్కస్తుత పు కట్టడముల 

ఆనడాలో. రాజ్యము జేసిన మారు ees 

ఫమార్గ భాగమున నిరి ర్రింప(బడి 

నది, శతాబ్దులు గతించినకొ లదియు జే పీక్షనలన”శేమి, చక్రవ రమైన 

ean గ“ కా. లి గ్గ POY. wey mwe నారప్తున Pare నినా = ఇధామాభనాభాయాళు తనా శాల్లు. చా ఖా... 1 . 
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వీంహహాజారము 

౫-వ బార్ లెస్న్కు ౧౮౧౫౨ లో ఫ్రం ంచినేనానియైన బాష్టియా యను 

నతండును సలిపిన దుండగపు విధ్వపననములవలన నేమి. ఈ ప్రాసాదపు 

సౌందర్యము చాలవటికు పాడెనది. కాని దీనిని పునరుద్దరిం చుకార్యమ 
జోస్ కం క్రై రాస్ (Jose ( Contreras) నామకస్థపతిచేత క్రీ రీ, క, 

౧౮౨౪-వ సంవత్సరమున ఆరంభింపంబడి ౧౮౬౭-౧౮౯౦ పర్యంతే 



lea అల కీమ్ 

మతనికుమారుడగు రాెఫీల్ (R2f2eb)వలన సాగింపంబజెను. ముఖ్య 

ముగా నిది రెండుదీర్ధ చతుర స స్కము(0£1098ు లై లె నహజారముల నాను 

కొనిని రి 0పంబజిన భవనములపుం జము, ఈపహజారములం దొకటి మోన 

సర స్పాధమః (Court of fishpond), ఉరత్తరదక్షీణముల ౧౩౮ అడు 

గుల పొడువున్కు ౭6 అడుగుల వెడల్పును గలిగియుండును, శెండవడి 

తూర్చుపడమరలుగ నుండు సింహహజారము (Court 0.110286 ), 

చలువరాతినిర్మి తము లిన ౧౨ సింహనూ రులచే అలంక్షృతే మగు 

జలధారాయం త్ర, మిం దుంశుటవలన దీని క్ర బరు వచ్చినది. అల్ 

_ హంధ్రాప్రా, క అందలి యన్ని ఛివనములతో పాటు స్పెయిను 

దేశపు అశేబియనుకళకు రత్న మనియు అతి సుందర మైన అత్యంత పరి 

హ్మ్యత మైన ఉదాహర ణ మనియు ేరువడసియున్న ది, దీని నయాగా 

మిక్కిలి పర్శికృచుమో6ద తయారై నదె, కాంతినముంతములె న నానా 

విధవర్ణము లిందు చిత్రితములై అత్యంత సౌందర్యమును వెలీపటు 

_ చుచుండును. కాని పరికూణమునందు చిన్న దగుట చే గాం ఖిర్యము 

“తక్కువ. స్కతిపార్మ మందు నున్న ముఖమంటప పములు పదునొకండడు 

గులయొత్తున ఒకొ్క_కటిగను, అశేకములుగను నిర్మి ంపయబడిన ౧౨౮ 

చలువరాతి _స్తంభములమో ద కట్టయి డియున్నవి. ప్ర ప తిచివవయందును 

మంటపములు హూజారములోనికి pre ద్రోకికానికచ్చిన ట్లుండును 
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సింహహజారమున కెదుకుగ నున్న కట్రవములు : 

వానిలో. నొకచడానిమౌంది . 'సమృటమువంటి కప్పు ఫునరుద్ధరణము 

నొందినది. ఛా, 

రములోనికీ దారితీయును. దీని ప ప్ర వేశద్వారముకడ మూరుల అవశేవు 
పి చిత, వస్తుశాల ఏర్చడీయున్నది. సింహహజారమున కదు 

(PR 

రగా అబెకాసె శ్రే జస్ (Abencerrages )యొక గా శాల కలదు. 

పాలగచ్చును ప్ల పాస 'స్టదతో అలంకరణమును దీనియందలి వ వైలకుణ్యము, 

వ్రేలాడు. లే నెపట్టులంబోలి యొప్పారు లే హైలో ఈ యలంకరణము చె 

(యిటు *'.కమౌన్ముక్తింద పరిపూర్ణతను గాంచును, 

అమీరు. ఫ్రాందవా రిని Amn) పిరనీస్ 

కలీమిచే సెను, 

మునకు ఖలీవు. 

అల్్హహం బా యందలి సుందరళాలలు కొన్ని FM 

-అల జెక్ రాజక 

చ్మిత్సృములును అమోఘరీతిని లీఖింప(బడియున్నవి. ఇందు రాతిచెక్క_ 

డపు పని మిక్కిలి చక్కుల నున్నది, 
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అల్త కీ క్ష్ (శ్రీ శ, ౭౯౬ - ౮౨౫ = కార్లోవాకు 

పర్వత ముల న్ 

అల్ల (రీ న ౯౬౧ - ౯౭౬) హన కారోవాదేళ 

స్ప వులయిన యాూారోపీయనులను సిక్కుమాలు 

లోడించి విస్యజయుం గాంచెను. మహమదీయ మత ప పృచారముం 

జా సీను, ఇత(డు ప్రజారంజక ముగ రాజ్య మేలెను, నగ్యాఫివృది 

జే సెను. ౬ లక్షల [గ (గృంథముల సంపాదించి గృంథాలయమును సాప్ 
య 

చెను, అది కాడ్డోవావిశ్యవిద్యాంయమనక చూళాధార మయ్యెను, 

© ns UE, క్ట. 
0౮? 

సహ. 

గ్రంథమును. 

ళ్ళ, ౯౬-౧౦౩౯). a అరభ్ఫ్ 

నీత తువై ద్యుండు. చేశ తృములనుగుటీంచి యిత౭ డొక 
వ్రాసెను, దానిని యూారోపియనులు ౧౭౫౩ లో 

ల్యాటినుథానులోనికి తర్దుమా చేసిరి. ఈత 6 డద్దములను గుటీంచి వ్రా సీ వీ న 

వారిలో 'మొదటివాండు, కంటికోడువివయమై “జలద సినవా€ 

డీశం డని, యందురు, 



ల క్ టి అ తి వంతి నర , 

భ్ ఈ: మం వ ఈ నా 5 J అవంతి న ఇదె పూర్వకాలమందలి .. యుక్త భేశేను పేరు 

డాని రాజధాని మొన పట్టణమునకును ఈపేలరే యుండెను, ఆ పట్ట 

ణము నిప్పు డుజ్జయిని ప సామచం ద్ర, కోేశమయునందు Wan. 

ఉజ్జయిని, క ఫున్నకండిని యను కంత! 'పర్యాయపదము 

లుగ నీయ ౧పడీనవి, ఇయ్యది యిప్పుడు మాళవ దేశమున సింధియా 

రాజ్యమునం దున్న ది. ఇయ్యది అవంతినదీతీర మునం దుం డెను, అవంతి 

నదెశే సీ ప్రొ నదె యని నామాంతరము. _ఇయ్యది మోన, దాయకము 

లయిన స ఏ ప్ప చ్రరయులలో నొకటి, 6 అమోథ్యా మథురా మాయా కాకీ 

కాంచీ అవంతిక్యా ఫురీ ద్య్వారవతీ చై వ గ తె మోకు దాయికాః ? 

అనుళ్లోకము సు సుప్త సిద్దము. మహా భారత కాలమునం దిది నేక అపర 
నేకకును నర్శదకును దక్షిణమున నుండెను (భౌర., సభా, Ww 3౧) 

వారు భారతే 

యుద్ధమునందు దుర్యోధనప కుమునం బోరి నాల్ల వదినమున అర్హనుని చే. 

జచ్చిరి (ద్ర దోణప. ). నిరమటేశముననుండి (662002) అవంతివజ 

ఇచ్చట సుందోప సుందు' లనురాజు లుండరి. 

కును గొలదినయెడల నది భూపరిమాణమునకు ౧౬-వ. వం తుండు 

ననియు, దానికి ౧౬ రెట్లు చేసినయెడల భూమిప్ర మాణము. వచ్చు 

ననియు. 'మనజె్య్యెతిష్కులసిద్ధాంతము. 

నిరకు చెశాత్ క్షీతిపోడళాంశే, భవే గాం గణిలేన యస్తాత్ , 

.తదంతేర౧ వోడశసంగుణంస్యాత్ భూమా న మనే ను క్రిం 

తదుకా తూ భాస్కరాచార్యుండు 1. 

దీనినిబట్టి మనసి సిద్దాంతుల లెక్క ప్ర, ప,కార మవంతియొక్క_ 4 త్తే 

రాకూంకశీయు ౨౨౮ క్! లయియుం' డెను, ఇప్పటి లెక్క పృ ప.కార 

'ముజ్జయిని ౨3 'G త్తరామాంశేయులమౌ (ద, నున్న దె, అంక మనలా 

౭౦ మెళ్లో మూరము: ఈచదేశయును ఈపట్రణమును హీందూదేశచరి, త్రము 

నందును సం స్కృ్భత ప్రాకృత వాజ యములందును మిక్కిలి ప ప్రనిద్ధిణాంది 

నవి. ఇందునుగుటించి అధికము * ఉజ్జయినీ శ్ర బ్దయున( జాడననును, 

'అవంతిపురమ. 
తనపట్టణమా; వితస్తానదియొడ్డున అవంతివర కర; ళ్ TUX- రారా క) 

'యనురాజుచేం నట్టింపంబడియెను. 

"లయ ్ముంచడెను 5 జయని సింహునికాలమున క (ర్తి కం 

మునకై కోశేటగ నుపయోగింపంి డెను... 

అవంతివర్త (ఈ. శే. ౮0 _ dy కక 

at se సుఖవర్తన లం?  ఉక్చలావీడుండకు ౮ రాజు నా రాజ్యము 

| ములకును నీరు పాటునట్లు చేసీ 

వ కాశ్మీర చేశమందలి యొక్షపురా 

పూర్వకాలమున మిక్కిలి. వై భవ 

'మనభవించెను. ఇప్పుడు శిథిలమై. యొకపల్లెగ నున్నది. దీని నిప్పుడు 

కు వై నె ఛవదళశయం దున్నష్టోడు ౨ మెక్లీకండు ససడుపొడుపే . బూర్యము మహా సుభికు కాలమందు ౧సాడ “ఖారి? మాూనమునకో ౨౦౦ల 

కలది యని యూహీ పీంప(బడుచున్న ది, ఇచ్చట. అవంతీశ్వరుని దేవా దీ నారముల చెప్పున నముచుండినవడ్డు, 

శ ౧౧౨౮ )ముద్ధ 

Men 

చేయుచుండగా కూరుం డనుమం త్రి యాత నిని కద భ్రష్టునిం జేసి 

(సృ్కజావిప్ప్లసశాంతికొల కవంతివర్శ ను రాజును చేసె ను ( రాజకరంగిణొ 

రో-వ తరంగము ), అంతకుం బూర్వము విష్ణవములచే బాధపడుచున్న 
శ్రుజల కత(డు శాంతియు సుఖమును కలిగించెను. ఈత 6 డెన్నియో 

పట్టణ ఇములునుు చేవాలయములును నిరి ంచెను. సర బ్రస్వదొనముల€ 

జేసెను. అగ్రహోరముల నిచ్చెను, _ గొప్పగొప్పక నుల క్యాక్సీయ 
మిచ్చెను, | ముకాకణు6డు, శివస్వామి, ఆనందవర్హ నక వి, రత్నా 

కరుడు! అనువా రీతనియాస్తానమునం దుండుటఇమేంకాక్క, రాజ 

మం త్రులసత్కారమువలన నపరిమితధనవంతు లె రా జులకు( దగిన 

వాహనము లెక్కి_ సభకు వెళ్ళుచుండిరి |! రాజువలెనే మంత్రియు 

రాజబంధువులును చేవాలయాదులు పెక్కుులు కట్టించి రి. ఈతనిశాజ్య 

మునందు జరగిన ప్కజాహితకర చె మిన మహా కార్యములలో, నీటిపాణు 

దలనుగులించి సీ ంధువితేస్తానదులకుం గట్రినంనానకట్టుణం ముఖ్య మైనవి. 

ఇవి విశ్వకర కు సంబంధిం చినమహో కార్యము (Great engineering 

works y లని చెప్పవలెను, ఇవి యన్నియు. జేసిన విశ్వకర్మ 

( Engineer ) సుయ్యుC డనువా(డు వితస్తానదెళయొక్క్ల పాత్ర, 

సన్నదిగా నున్నచో 'ట దానిని విశాలముగ6 జేససిను. -" నదు బుప్పొంగి 

దేశమును పాడుచే యుదుండం గొ త్తకాల్వలు త తవ్వించి ని రంతయు 

నుప్పాంగకుండం కే సెను, సింధువిత. సలు పూర్వము వైన్యస్వామి 

యొద్దం గలయుచుం డెను, వానిమార్గమును మార్చి బంధనం? డవి | క్ర్రీనగ 

రమునొద్ద సంగమ మగునట్లు . చేసె వితస్తానదికి శిలామయ మైన 

యేడుయోజనములవేశువు( కట్ట) "= మహాపద, సరోవరమును 

నిర్మించెను, కుండలాకార ముగ నడ్డకట్టలు “కట్టి. శా, యూయులను. నీటి 

బాధనుండి తస్పించెను. ఈ ప పృకారముగ అ్రహాం దమన జలాధార 

నియామకమహో కార్యములు ( నను చేసి కో క్ క్రీమును అతివృ 

ష్ట్ర నావృష్టభయ ముననుండి తప్పించెను. ఇంతియ కాదు. అన్ని బ్రాను 

క ప్రతి గ్రామమున నుండియు, భూమి 

( పొలములలోనిమన్ను y తీసికొని, - అది యెంత కాలమున కారును, 

ఏకాలమందు దానికి నీరు కావలయును 1 అని నిర్హయించ్చి యే శాన 

మున కం'తెంకనీరు కావలయునో అంతంతనీ. రామా ఛ్రానుములకు 

సకాలమునందు పాటులాగు చేసెను. ఇట్లు బే మంతయు డో 

బని లేకుండ సమృద్ధి బంటలు పండునట్లు వే? వినం దుస, అంతకుం 

3౬ దీచార ములకు ' “ఖారి? 

చొప్పున నమంజొచ్చిరి ! ణ్య జీవహీంస యెొవ్వరును ఇేయంహూడ దని. 

'యూరాజు శాసించెను, “ఈకనినిసణించి యెక్కు_వ తెలిసిక్రొన(గోరు 

వారు రాజతరంగిణి, ఏ(-వ తరంగము, ౧-౧౨౬ శ్లోోకయులు చూడ 

. 1. వీరిలో. అ లా" శ్వన్యాలోక మునకున్ను.* జేవీశతకము ” నకును కర్త ర్త రళ్నాకడుండు 'హరనిజంయ "కర్త, 
ల్సి 

డ౧. 



_ రూషమునకును, 

e_9 

అనగాసహాను(6డు — .. వసుదేవునకు వృక దేవివలన( 

బుట్టినకుమారుండు. 

అనగాహాు డం సన్న వృష్టికలోత్చన్ను (దైన యొక్ష 

_ యాదవు6డు, 

_ అవచ్చిన్న వాదమ _ న్ా వేదాంతులలో జీవాత ను 

నటించి రండుమతములు కలవు, ఒకటి. పృతిబిం బవాదము. మణి 

యొకటి అవచి న్న వాదము. అంతఃకరణమునందు. బ (బ్రతిబిం బించు 

చైతన్యము జీవుల డని మొడటి వారీనుత ము. అట్లు wa అంత 8కర 

ణావచ్చిన్న మైన చైతన్యము జీవుడు అని శెండవవారినుత ము, ఆకాళ 

మంతయు నొక్క_టి యెనను నుటావచ్చిన్న మును ఘకూకాళ మనియు, 

మ'ఠావచ్చిన్నమును మళాకాశ మనియు నన్నట్ట్లు చైతన్య మంతయు 

_ ననేక మైనన్కు అంతఃకరణావచ్చిన్న చె తన్యమునకు గు ర్తుకొజకు జీవుం 

డన్న "పేరే కాని యది మైరన్యమునకం సె వేబుకాదు అని వీరినతేము, 

 అవచ్చేదకమ _ ee ఇదె కర్క_శ్యాస్త్రమందలి. పొద్ర 

. భాషికపదము. అవచే దకము పదార్థమయొక్క_ధర్మ ముం ఏధర్శ మును 

బట్టి యొకపదార్ల మితరపచారములనుండి వేజుగ భావింపంబడునో 

యాధర మున  కవన్వేదక మని “పీరు, సన్న్యాసి” 

యనునప్పుడు జడలు గలిగియుండుట . సన్నా్య్యాసియొక్క_ యవచ్చేద 
కము. జడ లాతనిని ఇతరులనుండి జేటుచేయును, ఇ ప్టై యొకొ_క్క. 

పదార్థమునందును గొన్ని ధర్మః ములసయూహ మవచే పదకముగా నుండ 

వచ్చును, ! 

6 జడలంగల 

ప్రత్యయము పె పెట్టి 6ఘటత్వ ము” 

ఘటముయొక్క_ అవచ్చేదక మని చెప్పుదుము, అక 6 గోత్రము ) 
గోవునకున్కు 6 మనువ్యుతషము ? మను ష్యునకను, 6 చక్క దనము) 

చక్కొ..నివ స్తువులకును అవ చేేదకములు, ఒకప దారమును ఇతరమున 

నుండి కోసి విడందీసి చూఫునది. ha ahah దేనిని విడ 
దీయునో యది “ అవచ్చేద్యము ?, ఈ యవచ్చేద్యావచ్చేదక భావము 

స్వరూపసంబంధరూపకు, సౌమాన్యముగ రెండువిధములు ; వ లు 

౨. వ్యాప్యవ్యాపకభావము, ఇందు కుదాహరణములు ౩ ౧. (అ) 

ఇప్పుడు కొట్టములో గోవు లేదు, అనువాక్యమునందు "నేతత్కాాల 

మునకును ( 'ఇకా_లమునకును ), గవాభావమునకును (ఆవు లేమికిని ) 

అవచ్చే ద్యావచ్చే దక భావము కలదు. (అ) మూలావచ్చిన్న వృక్షము 
కపీసంయోగము కలడి అనువాక్యమునందు_ మూాలమునకున్సు సంయోగ 

జ 'మునకును అవచ్చేద్యావచ్చేదక భావము కలదు. . ఈరెండును స్వరూప 

'సంబంధరూప మెన _అవచ్చే ద్యావచ్ళేదక భావమునకు నుదాహరణ 
“ములు, (౨) పృథివి రూపవతి (రూపము కలది న్స, అనువాక్యమందు 

_ పృథివీత్వమునక్రును _ అవచ్చేద్యావచ్చే దక భావము 
న్ా ఇది నాష్టష్య పకభాభము తలా కం! ణా. 

ఘటము యొక్క యవచే దకములు విశిష్టాకారము మొద 
. లయినవి, వీని నన్నిటిని. గలీపి యొక్క_టిగ ఘటముయొక్క్య అవచే 

. దమును చెప్పవలయు నన్న ( త్య? 

ననిన 

అ వగాభహాను.ండు-అవతాలములు 

అవచ్చేదకత్వ. మనంగా . అనతిరిక్తవృత్తిత్వ* మనియు, 
అవచ్చిన్నత్వ మనరగా ఈ అన్య్యూనవృ త్రిత్వ * మనియు కొందఅచే 

లక్షణము చెప్పంబడినది. * అనతిరి _కృవృత్తిత్వ * మనగా ఈవస్తువు 

నందు. దప్ప మటీయెచ్చటను ఊండనట్టిధర మని యర్థము. “అన్య్యూన 
వృ త్రిత్వ” మనగా ఈవస్తువునం దంతటన్వు. కొంకయేనను తక్కువ 

లేకుండ, ఉండుధర్శ మని యరము, చని చెప్పబడిన స్వరూప 

సం బంధరూప మైన భదమునందు వినయశావచే దక్క లకు కౌవ 

చ్చేదక, ప్రతియాగితావచ్చేదక, కారణతావచ్చేదకాదు లను పెక్కు. 
"భేదములు కలవు, 

అవటనిరోధన ము ___ ఒకనరక్షము. జనులను గర 
యు 0 : ద్ద శ్ ళీ ఇ 

మున దో సీనవాదీ నిచ్చట శికీంతురు 

అవటోద __ భారత వర్గీ యనది. 

. అవతారములు --- “అవతార? మనగా దిసట్క చె 
నుండి కి (క్రిందికి వచ్చుట, జేవుండు మనుస్యాదిలూపములను ఎత్తుట 

Me. మనయబడును, దేవు డవతార మె తె ననంగాం బెనుండు 

చేవుండు లోక ర్నేమమున-కె (క్రిందికి దిగి యీలాోకము నక్రు వచ్చె 
నని భావము. 

స్వరూపము = (ప్రృపంచమునందు నధర్మ మధిక మెనఫుడు 

దుష్ట్రశికుణమునకున్ను శిసష్టసంరకుణమునకును భగవంతుడు పు 

పక్షీమనుష్యాదిరూపములతో భూమిపై నవతరించు నని పెక్కు 
మకములవారినమ్తిక. విష్ణువు నుత శ్రహనర్యైద్యవతార ముల నెతె నని 

మను" పరదువిజ్ఞానము బుద్డుండుగను బోధిసత్తుగలుగను 
అవతరించు నని బౌద్ధులును ఈశ్వరుని చెండవయంశేమను ఫు పత్తు (డు 

“ ఏసు ” రూపమున నవతరించె నని కె స్పవులును తలంచెదరు, 
ఈ కల్పనల. యన్నిటిలో ను, ఈశ్వరుండు మానవుల కుపకాగము 
చేయవలె నన్న యెడల నాత(డు భతికరూపము ధరించుట యావళ్యేక 
నున్న కల్పన కలదు. ఒకానొక రాజ్యమందలి యొక (గ్రామములో ని 

ప్రజలకు మృగ ములవలన( గాని చోరులవలనం గాని భ్ కల్లి నప్పుడు 
రాజు స్వయముగ నచి నోటికిం బోయి వారియాప దను నివారి ంచునట్లు, 

భగవంతుడు లోకోప పకారమున కై భాతికచేహములను ధరించు నను 
నమిక యే యూయవ తౌరకల్పనక మూలము. దుష్తులవలనను, చానవుల 

వలనను బాధ కలిగినప్పుడు భూ బేవి గాన్మి యిం ద్రౌదిదేవతలు గాని 
పాలకడలికిం బోయి శేవశాయివిమ్లువుతో వొంటి పెట్టుకొనుటయు, 

నాతడు వారికి నభయమిచ్చి పంపి యోగ్య సమయము వచ్చినపు 

డొకయనవనతార మెత్తి తి దుష్టుల సంహరించుటయు ననునడి we 

తారయులకును సామాన్యమైన. 

| అవతార ప్ర యోజనము : ము ' అవశారములయొక్క స్టరాప 

చ్రైమాజగమలనునజంచియు. భగవద్దీతల 
é 



అవతారములు. 
లోని (౪ - వ అధ్యాయమందలి ) యీ (క్రీందివాక్యములు క,మాణ 

ముగ నెంచ(ంబడుచ్చున్నవి — 

(ఆ 

(౧) అజ్ ఒపి సన్నవ్యయాత్తా ఛూతానా మోశ్వరో౭సీ సన్, 
గృుక్ళతిం స్వా మధిష్టాయ 'సంభవా న్యూ త్మ మాయ మా, 

(౨) యదాయడా హీ ధర స ర్శస్ట గ్లోనిర్భవతి భారత్మ 

అభ్యు శ్ఞాన మధ ర ర్మస్య తేదాఒతానం సృరాన్య్టనాకు, 

(3) పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశోయచ దువృతామ్, 

ధర్రసు సంసా ఫెపనార్టాయ సంభవామి యుగయంో, 

(౧) WS : ఫుట్రనివాండను, తజుయనివాండను, సర్వభూత 

ములకు నధిపతిని అయికూడ నా పృకృ్ళతిని ( సక నమన) వళశపటుచు 

కొని నామాయచేత నే ఫు స్టైదను. 1 

“(టొ ఓ భరతేకులమున( బుట్టినవాండా ] ఎప్పుడెప్పుడు ధ ర్మ రము 

నకు iat bis మునకు సభికృద్ధియా గబాన్. Sh 

(3) సజ్జనులను Cues ఉెడుపనులు 

నాశముచేయుటకును, ధర్మమును చక్క నిల్చటకును ప్ర 

నందును రాల 

చేయువారిని 

ప,తియుగము 

re యవతారములు ఇట్లు అవశారము 'లెత్తువాండు 

నం) క్రి మం తుంిన సర్వేశ్వరుందే యన్న కల్పన కల్లీనను మానవుల 

శరీరము వేటు. ఆత్మ వేటు ఆత్త వుకలమరల వేబువేటుజ న ముల 

చెత్తుచుండు నన్న నమికతో సీయవస్థారకల్పనను కల్పణా, నవళౌరము. 
లెత్తువా6 డొక్క సన్వేశ్వరుండే కొక్క ేవరలు రాకుసులు, 

త అప్సరసలు, చివరకు మానవులుగూడ నవతార మెత్తుదు 

రన్ననమక ము క ల్లీనది. నుహా భారతే మున ఆదిపర్వమునందు ria 

వంశావతరణపర్య ” మను ఒక ఉప పపర్వము కలదు, దానిని “అంళావ 

తరణపర్వ * మనియు నందురు. అది ౯ మొదలు ఒర -వ. అధ్యా 

యమువజుకోొ ' నుండును. అందు కౌరవ పాండవ పొంచాలాదులలోేని 

గొప్పగొప్పవా రందటబును- ఎవలెవరియంళశమున. బుజినదియు. వివర 

ముగ ( జెప్పంశుడియున్నది. ఖష్టుండు. వసువునంశమున, ద్రోణుండు 

బృహ సృతియంశమున, ధర్మ రాజు యముని యంళమున, దుర్యోధనుడు 

కలియంశేమున, ఇశుపాలుడు రావ[ణాంశమున్న hs కామల్టో, 

ధాంశమున, కృష్ణుని పోడళసపహ స్రాంతఃపఫురవనితీలు అస్సేరసల wal 

బుట్టిరి, 

బడియున్న ది2, 

బులC ఇ స్టే తు స త: సవి స్ట సరంబుగ6 జెప్పం 

రొమాయణమునందును న్ఫీ శామునితో. 2 బుటైన 

గా 

౫౬3 

వానరాదులయవ తొరంబులును ఇస్తే చెప్పయణబడియున్న వి (బాలి 

కాండ., అధ్యా, ౧౭). ఇంతియకాదు, మానవులలో మానవు బే 

యవశార మెత్తెద రని చెప్ప(దొడణిరి, తులసీదాసు వాల్మీకియొక గ్రా 

యవతారము ; కబీరుదాసు శుకర్షి యవతారము ; ఉద్ధవుణో మొదలట 

నామ దేవుగ6 బుట్టి తరువాత తుకారాముగ6 బుష్టైను ! ఇట్లు పోనుపోను 

6 అవతారము* అనంగా కొంచెము పొచ్చుతక్కువగం బునర్భ నృవమా 

ఆన్న భావ మేర్చడినది. ఈ శెంటికిని మిగిలిన స్వల్ప భేద చేది యనం 

మానవేతర బేవదానవ యకోాదియోనులవారు మానవజన్మ మె _త్రానను 

“ అవతార * మందురు. సామాన్యజనులు మరల బుట్టినచో స్రనర్హన్య 

మందురు. 

ఇట్లు * అవతార శబ్ల్దముయొక ్క._ యభివృద్ధి చెందిన యద ణు 

న టుండనిచ్చి, లో కోప కారమునకై ను అహి సల్వ్వేళ్వ 

రునిగ భావింప(బడిన, చేవతలె త్తిన అవతారములనుగుజీంచి విణజా 

రింతము. ఈశ్వరుడు సగుణుండు ఒకానొక పురువవ్య కీ లేక అ) 

వ్యక్తీ యనియు, తనరూపమును ఇచ్చవచ్చినట్లు మార్చు శ_క్తిక లణూాC 

డనియు నమినతేరువాత నాత6 డవతారములెత్తు నన్నమాట "సహాజ 

ముగ సే సిద్ధించును. వేదమునందు సంహితాఫభాగములందును, ట్రాహ్యూలా 

ఛఇాగములందును PT కానవచ్చుచున్తలి. 

ఇవి వేదమునందు (ప వృజాపతియవతారములుగ నున్నను, తరువాత (6 

బురాణములలో విష్ణువుయొక్క_ యనవళారములుగ 6 పరల మంచ లుకు, 

అందు€ గొన్ని ' యిట దిక్ ప ఉపృదర్శనముగ6 బ్రా దను. 

చేదములందలి యవతారములు * 

నమత్సా శ్థివతారము : ప్రజాపతి ముళ్ళ సరూప పమును గుహాం 

చినట్లు శతపథ, బ్రైహణమునందు జెప్పంుడినది (౧.౮౧౧. ఇ), 

ప్రభననమన మనువు చేయి కడుగుకొ నుటకు( జేతిలో నీరు పోసిక్రా నలా 

జేతిలో నికి నోకచిన్నచేంప వచ్చెను, దాని శేమిచేయవలయునని యాత 

డాలోచించుచుండణా నాచే యి ట్ల నెను: 6 నన్ను నీవు పోపి.ం శన 

యెడల "నేను నిన్ను పోషీంతును ?. అందుె నాశ్చర్యపడి “నీను న 

_న్నెట్లు పోషించెదవు ?* అని యకం డదడుగంగా ఈ జల, ప,ళయ ము తో 

మనుస్యులందటును జచ్చెదరు: అప్పుడు "నేను నిన్ను రక్షీరజెదను ౩ అని 

చే "ప్పిను, అంతే నాతడు దానిని పెంచ నది కృమముగా "పజ్లడెయ్ె 

ఆతనిచే సము దృమం దుంచ6బ'జెను, అంత ప్రశేయమ వచ్చి (కు చప కటి 

చము నంతయు ముంచంగా మనువు తేనపడవను ఈ చేంపకొవ్వ్యూకుం 

గ క్రైను, అది యాతని ఓడను లాగికొనిపోయి కొ ండమో6దం జీశ్చావు. 

ఇచ్చట జేదముల రక్షీంచువిమయ మేమియు లేదు, 

1 ఈ క్లోక్షముసకు అరమ చేయునపుడు శంకరాచార్యులవారు “మాయా * శబ్దమునకు 6 జగత్తును మోహింపంజేయునట్టి ఆర-నాది 
వైన్సనమాయ స్ట యనియు, 6 సంభవామి : యనగా పుట్టినట్టుగ నయ్యెదను * 

క. 

అవ తారముల చేవాములయా భార ర్స్ ట్ర్ము ఇెప్పండె నని శెల్ఫికి. 

త్త చూడుడు, ఆంధ ధృమహాభౌరతము, , అది ఆశ్యా. ఏ, 

పరమారతః Ra అనియు నరము చేసిరి, అత. టు! ల 

“మాయా? శబ్దమునకు. జ్ఞానము. ) అనియు “ ఆ శ్ర మాయయా * win br ఆత క్రై. అనియు నర్థము చేసి, 



హ్ అవతారములు 
నం ప్రజాపతికి సృష్టిచేయనలె నన్న కోర్కి 

పుట్ట తపస se చేని యాతే (డు శరీరమును కదలీంచెను. ఆతని నూంస 

ముననుండి అరుణాదిప్రురు షులును నఖములనుండి వై ఖానసులును, 

రోమములనుండి వాలఖిల్యులును పుట్టి, ఆకనిరసము నీటిలో(బడెను.. | 
అది నీళ్ళ లో గార కారమె తెరుగుచుం డేను. పెక పలి దానితో 

“ నీవు నాదానవు, శాళీరీరముననుండి పుట్లతివి * అనెను, అందుపె 

దముషి యొక హ్ శాత్పర్యమనియూ నిరు కకారుండు వా వ్రాసీయున్నా డు 
(౧౨. లి, ౮). ఇట్టితండు చ్రాసీయున్నను శత పభఘునందు మాడు 

పాదములకభ యిట్లు చ్రాయంబడినది, 

పృజాపతిసం'తానమైన దేవతలు, అసురులును పోరాడిరి.' బేనత 

_లోేడిపోయిరి, అసురులు పృపంచమంతేయు తనుదే యని తలంచిరి, 

ts, తట esti 3 3 న్ wr అప్పు డసురులు మనము భూమిని.పంచుకొని జీవనము చేయుద మని 
ఏ లు య తలంచి యెదుచర ములతో. బక్పిమముననుండి తూర్పువజుకును పంచు 

అ వం I WE RA) యు త Bt వినిరి, * నునముహాశ వారు 
సహ స స్పశిర్టుడును సవా స్తా కం(డున్కు సహ్మస్కప పదములు గలవాడును  పంచుకొనుచున్న చోటికి బోవుదము ; శేకపోయిన నున భాగము 

అయి  హర్చుం డెను. అప్పుడు చుజాపతి విరాట్పురుషుని6 జూచి ఫోనును * ఆస రలు కకక తపక జ్ఞ హాపియెనవివ్షువును ముందుం చు 

“నీవే పూర్వము పుట్టితివి, ఫూర్వుండ వగునీవు ఈ సృష్టి చేయు? | కని చెళ్లిరి. ఇందు మాకును కాంత భాగ మిం డని వారితో ననిరి.. మనెను, అతండు సర్వసృష్టినిం జేసెను (తె త్తికీయ - ఆరణ్యకము, 6 ఈవిమ్లువు కు యిచ్చే 
౧: ౨౩, 3 y1, ఈనై దికకథను వు రాణములలో “సమ దృమథనము దము ఈ అధిక మియ  'మని is చెప్పిరి... విష్ణువు “ వామను6ి 

కథతో గల్స్ eels re bea డుగ నుండేను, అందువలన దేవత _లొప్పుకొనిరి, pn తమలో 

దాము 6 మనక యజ్ఞ మంత స్థల మిచ్చిరి, . అదియే యెక్కువ” అను. 
కొనిరి. తరువాత వాగు విస్ణువును ప్రూర్వదిక్క్కున లంచ్ “ఛందము 

లచేం బరివృతుని( జేసి3, నిన్ను దకీణదిక్కున నె ర న 
చేతను పళ్చిమదిక్కున శ్రీప్రాప్ ఛందస్సుచేతేను ఉత్తరదిక్కు న 
జగతీఛందసు స్పు చేతను పరివృతునిం జేయు దుము, అని యనిరి ఇట్లు 

నాల్లుదిక్కు.లందును ఛ ఛందముతోం గప్పి, అగ్నిని పూర్వదిక్కు న6 

బె తిప్టీంచి అర్చించిరి. ఇట్లు పృథ్వి నంతేను సాధీనపఅుచు కొనకి 

( శతపథ చా, ౧. ౨౨౫ ౧. ౭. ఈ చని ఈయ(బడిన బున్వేద 

వాక్య్వరుననుండి 'త్రిపాదకథయు, కత ప భముననుండి. జేవదానవుల 

పోరాటమును త్రీ పీ ష్ష్ తరువాతివారు పౌరాణీక వామనకథ చౌ సిరి. 

వరాహావతారము : _సృష్టికి6 బూర్వ వముంతటను జలమే యుం 

= డను అందుచేం. బృజాపతి ఆయి యి దేమి యని యాలోచించెను, 
ఆతనికి పద్మ మొకటి నిలిచియుండగ.6 గాన్పించెను. ! సరే, ఈపద్య ము 

. జీనిమాంద నాధారపడియున్న దో అట్టిది యొకటి యున్న ది అని 
. ఆతం డనుకొ నెను. అతే(డు వరావారూపము దాల్చి మునిరగెను, ఆ 

పద్య మునొద్ద నున్న మృ త్తికను దీసికొని, యాపద్యప త్ ము పర్షమందు( 
బ్రసరింపంటేనె సెను. అందువలన నది పృశ్వి యయ్యెను, జ ఆయొను 

( అభూత్ ) అని యనెను, అందుచే భూమియయ్యొను, తడిగా నున్న 
యాభూమిని ఆజునట్లు చేయుటకు గాలి వీవసాగెను.. ఇట్లు దానిని 
చిన్న రాళ్ల త్రో ( శర్కరతో ) గట్టిపటీశెను SE 
తె న ౧-౨ -_M-2 2 

We పుళాణావతారములు ! 
నొనునావశారము | 6 విష్ణువు ఇ pr (ఈ ప్రపంచ 

మంతయు ) దో6 కొను, మయూ(డువిధముల నాతడు అడు సె స్హైను, 

ఈతలు. పాదము Sap, పాదభూళియందు జగ. .శ్రంతయు 

నంతర్భూత మాయెను, . పరులచే. గీడు లేనివాడును గోపుండును 
(భూరకుకుండును ) అగు విష్ణువు. ధర్మ ముల ధరించి మూడు. అడు 
గలు సుమను? యు ౧. ౨౨. ౧౭. ౧7). ఇట్లు బుగ్వే 

పప సృ ్వ్యవతారములు ? ఇంక. బురాణొవ తార ముల నిచొరింత ము, 

ప. నితరబేవతల యవ తెరములకం. కు విష్ణువుయొక్క 

 యవతారములు వి శేవముగ( జెప్పంబడియున్నవి. సాధారణముగ? 

బదెయవ తౌరములు స్య ప్క సీద్దసులు, దశావతార ములను, తెలుపునట్టి 

యీళ్లోకో మందజకును చెలికి సినట్రిదియే' : 

మళ్ళే థి కూర్లో వరాహళ్చ నార సింహళ వామనః, 

న. వ న... రామో రామ్సే శోమళ్ళే బుద్ధః కర్ర 'లేవచ. 
ఇచ్చట విమ్హ వనంగా సూర్యు డనియు, అత6 డుదయమున 

ఉఊదయగినిమొదను, మధ్యాహ్నమున అంతేది క్షమందున్కు సాయం కాల 

మున అ _స్టగిరియందును పొదము పెట్టు నని _జౌెరక్షవాభబుషి యభఖి 
ప్రాయ మనియు, పృథివిలో అక్నిహపమున, అంతరిక్ష మందు విద్యు 
రో ర పయునను, స్వర్ణమందు. సూర్యరూ పమునను ఉండునని శాకప్రూణి 

వ. ఇందు ముగురు రాములు ఇెప్పణుడియః న్నారు, పరశురాముండు, 

దార థిరాము(డు, బలరాముడు అని కరము, 

_ విష్ణువుయొక్క ముఖ్యావతారములం పది. యన్నమాట 
పెక్కనాళ్ళ నుండి వచ్చుచున్న ను 'ఈపషదియవతారము లేవి యన్న. 

Et శతపథ ట్రాహణమునందు6 (౭, 24 ౧. ప్రి గూడ ప్రజాపతి కూర రూపము ధరించి సచేతనసృష్టిని పుట్టించె నని యున్నది, 

Wr SREP Ee కు. ప్రృజాపతియే ల. యనుపందియై yo పెకి శక్తే ననియు, వల ప్రజాపతికి 
ఛార్య యనియు? చెప్పయడికం, — ఖు క సం సం ms 



అవతారములు 

విస యయునమా (త్రము: 'ఖివ్నభి న్నాభి ప్రాయము లున్నట్టు కొనవచ్చు 
చున్నది. చు సె. కోకమునందు గృస్టావతారము లేదు, 
యని వివారింపంగా, 

ఇ "స్లైల ? 

నివియన్నియు . నంశావతౌరము లనియుం, 
గృ్షుండు. 'వూర్థావ తార మనియు, లేక అవతార మే కాదు, స్యయ 

ముగ విష్ణు వనియ్మా( దాత్సర్య ముండుటచే నిందు. జెప్పంబడనట్లు 

తో లకి? ని, గీతోగోవిందమునందు ! వేదా నుద్ధర తే? యన్న ల్లోకోయలో 
దశావతోర ములలో బలరాముని జెప్పి త “ దళాకృతిక కే 

కృష్ణాయ తుభ్యం నమః ” అని" యున్నది. దీనిమో 6ద టీక ప్రావముచు 

శంకరముశ్రులు 6 అంశావతారం స్తుత్వా సం ప్కతి ల 
కృష్ణం స్టా bd రి 6 త్రథాచ త త్తడవ తారవానీక్వర స్ట _స్త షమేవ న త్వదన్య 

ఇత్యర్థః అని దాసీ సిన్యాండు. 'భాగవతమునంను వేణు అవతారములు 

చెప్పి po “ఏతే దారశక లా విప్లోః కృష్ణ స్తు భగ వాన్ స్వయమ్” 

(స్కాం. ౧|అ. 33 శ్లో, ౨౮౯) అని యున్నది. కాని కొన్ని పురా 

ణఇములలోే: 6 రామో రామళ్ళ కృవ్ణశ్చ ' అను. పొఠముకూడ6 గలదు 

(వాయు, అధ్యా, : ౪1. హరివంశీమన రదు (శూర్వ. ౧: రో) 

౧. నారాయణ, ౨. విష్ణు 3, వరాహ, ఈ. నారసింహ, ౫. వానున, 

౬. దత్తాత్తేయ, ౭: జామదగ్న్య, రజ రమ్ము, కృష్ణ, ౧౦. కల్కి 

ఆనునవి se at లని చెప్పబడినది, ఇందు మత్స్య, 

కూర, బని బలరామావతాగములు లేవు, బలరామావతార మునకు 

ha కృహ్పావ తారము చెప్పంబడినదె, ఇట్లే ' మహాభారతమునందు 

(కాంతి, అ. ౩3౯) చెప ఏ 6బ కి నయవ తౌరములలో ఘైద్ధావతార ము 

లేదు. మత్స్య పురాణమునందు ( అధ్యా, ౯౭, ౨౩౮-౨౫౮) 

౧ ధర్మ, ౨. నరసింహ, 3, వామనావతారములు సంభూత్యవ తారము 
was దత్తాత్రేయ A. మాంధాతృ, ౬. పరశురామ్మ 2. రామ, 

రా, వేదవ్యాస స్ో "మద్ద, ౧౦. కర్రి అవతారములు మానుషోవ తారము 

లనివము దశావతార ములసంఖ్య యీాయంబడినది, దేవి భాగవతమునందు ' 

శ్రీంది పదియవ తౌరములు 

ధర్మ, నరం నారాయణ, దత్తా లే య, నృసింహ, వామన పరశు రామ, 

రామ,  అర్జన్న కృన్ణు. (ఈ-వ స్కం), ఇట్లు పదియవతార 
ములవీవరమునందును చాల భేదము కలదు, ఈ య వతారము లేకాక 

విష్తువుయొక ప్రే లక కుటు పెక్కు_లు ఫురుణాదులందుం జెప్పయడి 

విష్తునియొక్క యో చెప్పబడినది : 

నవి. శ్రీమ చా గవతమునందు ( స్కంధ, ౧౩ అధ్యా. ఎ ) విస్తువు 

యొక్క అవతారము లనంతము లని చెప్పుచు ముఖ్య క మెనయవతార 

ములు ౨౨ శఈయంబకినవి : ౧ సనతుుమారుండ- > 2. వరాహు(డు, 

3, నారదుడు, రః నరనారాయణులు, 4, కపిలంండ ౬, దత్తాతే, 

యుండు ౭, యజ్థాండు, రొ, బుమభుయ Fa +. పృథుచక్ర కవర్, 

౧౪ నరసింహ్య 

_ ౧౮. శ్హీ రామ. ౧౯, బ 

నా శివ 

హో 

౧౦, మతృ్యము, ౧౧. కూర రమ్ము ౧౫౨, నన్వంత రి, ౧౩౨. మూవీ పాని 

౧X. వామన్య ౧౬ పరశురామ, ౧2౭. వ్యాస్క 

బలరామ ౨౦. క్ళప్ల, ౨౧ న. ౨౨. కలీ 
ఈ తాం ను సవి _సరయుగ ఛాగవతమునందు6. 
Pps 

ఇట్లు నిష్తువుయొక్క యవ తరములు "పెక్కుులు చెప్పంబడినను 
వానిలో ౧౦ ముఖ్యము లయ్యెను, వానిలోను ఇప్పటికాలమున 
హీందువులభ క్తి పూజలకు రామకృ్ళస్లావనతారములు రెండే పాత ము 
లయినవి. ఫురాణములం దొ.యవతార ములమహీమ రే Ss 
Wns చేవాలయాదులును ఆ యన తౌరములకే మ. 

విస్తువువలెం బురాణములందు శివునియవ తరములు విశేమముగ6 
జెప్పంబడియుండలేదు, శివుని కవ తౌర ములు లేక యాత డెల్ల 
ప్పుడును ఒక్క_విధముగశే యుండుటయ్సు విష్ణువు అవతారము లెతి 
చచ్చుచుం బుట్టు చుండుటయు శివునియొక్క_ యాధిక్యమును జూఫును 
అని ౫ వులు చెప్పెదరు. విష్ణువు besa మవతరించుటయు, 
శివుని డవతరింపకపోవుటయు క్ల వయకు యాగిక్యమను తెల్చు 
నని వైన్యవులు తలంచెదరు, అట్లు కాదు; తి మూ రులలో నడిమి tA 
వాడు '(కెండవవాణు) అయిన విష్ణువుపని భోకరక్ష.ణము గనుక, 
లోకమునకు .- బాధ కల్తీనపు mi: డవఠతౌార 'మెత్తుట సహజము 3 
రు ద్రు, నిది యాపని కాదు గనుక నాతడు జన్మ మెత్తవలసినయావళ్య . 
కళా కటు అని అదై దై పతులు చెప్పెదరు. డని కనుకూలముగ న వ 

వులలోలహాడ వారిత్రిమార్త రులలో నడిమివా౭ డెన ఫత్రతే 

అవతార మె లెను, మొదటి వాండును, మూ6డవవాండును Madd 

జన మెత్తలేదు అని థియాసఫి ష్తులు చెప్పెదరు,2 ఎట్లయిన శమీ 
?ివునియవశారములకు వి శేషవిఖ్యాలి లేదు. విష్ణువుయొక్క_ యవ 
తారములవలె నవి స్పషస్ట్రృముగ స్వతంత్ర వ్య క్తిత్వము కల్పనవికావు, 

ఇందుకుం గారణము శివభ క్లో కులకు లింగముసందు6గల యత్యాదర మే 

కారణ మెయుండనోపు, శివుని లీంగాకారముగ6 జాచుట్లయే వారి. 

మతము, వేలు వేలు ఆకొరములందు. గాని విస్ర్రహములందుం గాని 
ts iat స్ 

పూజించుట వారికి సమ్మతము గాదు, అర్భారాధక్తునకును , లింగారాధ 

కునకును. చాల 'భీదను. కల దనియు,  లింగారాధకు(డు సర్వ శ్రేష్ట షు 

డనియు చే వులమతేము, ఈమత మే. మహా ఫోరత మునందు (ద్రోణః 

| అ. ౨౦౧; ఆంధ మహో. రోల స, ౪023-౧౮) జెప్పరుడి 

నది. పూర్వజన్మ మందు. గృష్షార్టునులు. శివలింగమును పూజించిరి, 

ర ర! కావున వో రళ్యస్థామన : 

1. వాయుపురాణమును perros దానికి. నొక ర థ్రిక' వాని యందు. 'ఛాగవతపురాణమనకును "దీనికిని గల భేదము నిట్లు. 

వ విశేవస్తు భాగవత పురాణము తే కృష్ణస్య. నావతారత్వం | Pe పూర్ణ ర్ల త్వ మేవ, బలరామస్య తు దశావతారేషు గణనా కృతాః 

be త్త నా Chis క్ర ఫం న era” (= కానా =  Bicliotheca అన్యా No, జ 

2 Ms. Annie Besant’ ర్స ‘Avatars’. 
wa 



లి 

Yee 

గాల్వంగల్లీ రని చెప్పయబకియాన్నది, పూజకు ననేకవి గృహములు 

కావలసివచ్చినపు డసేకావతారముల యావళ్యకము. కల్వును. 

ఇట్లు శివుని ప్ర సిద్ధావతారములు చెప్పంబడకపోయినను కొప 
చారీకావతారములు కొన్ని పురాణములలో 6 జెప్పంబడినవి, వాయు 

పురాణము -- వాయవీయసంహితు, ఉత్తరభాగము ౧౦-వ అధ్యా 

యమునందు శివుని అవతెరములు. చెప ప్పంబడినవి, . అవి యో గాచా 

ర్యుల యొక్క యు, వారిశిష్యులయొక్కయు "నామములు, అచ్చట 

౧౧౨ ేళ్ళ జాబిశాతప్ప వారినిగుణీంచిన విశేవము లేవియు లేవు, 

శివం. డర్జునుని పరీకించుటకుం గరాతవేవము వేసి కో నెను, అది 

యొకయవతార మనవచ్చును, నరసింహమూర్తిని సంహరించుట కై 

కరఫఖావతార మెత్తెను. శంకరాచార్యులవారు శివావతార మని 

_వుళలాణములలో6 జేప్పంబకీనది ( భవిహ్యక్సు రాణము ), ఉపపురా 

అోదులలోనికి దెగినయెడల శీవునియవతారములు పెక్కులు కాన 
వచ్చును, కన్నడమందలి లింగాయశులు కన్న డబసవపురాణొదికముల 

లోను, చ్చావిడశై వుల 6 లిరువిళయాడల్ ” అనుపురాణములలో ను 

శివునిలీలావతౌరము లెనేకముఖు చెప్ప(బకియున్న వి, శీవుండు ముదుసలి 

| జంగమువేవము ' వేసికొని కంచిలోని శిరియాళ సెట్టియిం టికి బోయి 

యాతని కుమారుని వండి పెట్టవలసిన దని కోరినది యొకలీలావతార 
మున కరదాహరణము. ఇది క్రీ TTT NS సమందుగూడ వర్తింప 

బడినది. 

జేవ్యాదుల యివతారములు : 'జేవీఫు రాణోదులమతమున శక్తియే 

మూలాధారము, ఆమెయే. శ్రీ మూ ర్తులుగను దళావళొరములుగను 

స్య నస. ముండమాల యనుతంత్ర త్ర మునందు 6 (పకృతి యను 

ఈ విష్ణురూప, ప్రరువరా పుండు శివుడు. ఈ, ప (పకృతి పదివిధములు. 

కాళిక కృవ్ణరాప తోరిణి రామరూపు, బగళ కూర ర్మరూప, ధూమ 

వశీ మీోనరూప్క ఛిన్నమస్త నృసింహరూప్క "భెరవి క్ర హూ 

చుందరి జామదగ్న్య్యరూప pong వామినరూప్క కమల బౌద్ధ 

యాపు్క మతంగ కల్కీ_రూప, భగవతి కాళి స్వయ ముగ భగవంతు. 

డస కృష్ణుడే ! యిని చెప్పంబడియున్నది. _ ఇ గణేశీ పురాణము 

నందు వినాయకుని యవ'తారములున్ము ఇతర చేవతల మాపహోత్స తే 

ములం చాయా దేవతలయవ'తోరములును చెప్పయణబడి నవి, 

అవతారములలో భీదములు ? అవతారము లన్ని యా సమా 

నము లని తలంచినంత కోలము నేవిధములె న ేదములు నుండనేరవు, 

కాని యొకయవతార 'మెక్కు_వృ యొకటి తక్కు_వ యన్న భావము 3 

కలలా నిందు నెన్నియో "భేదములు పట్టుట సహజము, ఇట్లు మన |. 

వా రవతారములలో 6 “బెక్క్కు. భదముల6౬ గల్పించిరి. అవళారముల 

సంఖ్యను గుటించియు, వ్య కో క్రూలనుగుటీంచియు నఖిప్రా పాయ భేదము లె 

ట్లున్నవో యిశ్తే, చేజువేటు అవ శారమలయోగ్యతను( జేంచియు మత 

. “ఢేదములుకలవు, కొన్ని యవ తౌరములు దివ్యము లనియ, మజేకొన్ని 

 యవతార మెత్తును, మి? లీనయం శేము అనన. 

_విహ్ణోరక్థం మహా గంఫు త్త మెమో కవర్ధనమ్, : భాగం ఫు త్ర మైకా 

అవతారములు _ 

' భామకు లని ము ( జెప్పిరి. దివ్యము. లనంగా బేవలోకమందలీ యన, 

| తారములు, ఛోమములనంగా భూమిమిోందివి,. బృహావిష్లు మేహ బు హాళ్వేరు 

' లనువారు పర బృహ యొక్క దివ్యావతారము లని సారులు. శివుడు 

మ్యాత్స మసలు పర్మబృహ్మ మనియు బ్రహ్మవిష్ణువులుమ్మాత్ర, మాతని 
యవతారము లనియు శె వులు, కాదు విష్ణువు అసలు 

పర బృహూమ్ము (బృహశివులే యాతనియవతారము లని. నై వ్లవులు. 

Ws వానుగావతౌరము దివ్యావతార ము, మిగిలినవి 

భౌమావతారములు. కొన్ని, ఫూ ర్లావతార ములు, కొన్ని అంశావతార 

ములు, అంశావతారగమందు చేవునికొంతేయంకేముమా త్ర, తము దిగివచ్చి 

నుండును, 

పూర్తావతార మందు నీళ్వరు డంతయు వచ్చి యవతార మెత్తును, 

కావున నంశావతారమునకం లు€ బూర్లావతార మెక్కు_ప యనుట 

సహజము, ఎవ్వరి శేయవతారమునం దధికాదరమో యాయవతారను 
పూర్ణ మనికాని, అధికాంశము కలది యని కాని చెప్పుట కట 0 

చును, పద ద ప్రురాణమున౦దు (ఆ త్రరఖండమున్మ్ర నృసింహ రాను 

అట్టు 

కృ ఇషు సెడ్డుణ్యం 'పరీకీ ర్రితమ్ ఫ్ర, (౨౫౭ -౪౨) అనియు, 

6 రామకృష్లావతారౌ తు పరిపూర్లె" నిశై ర్రుతైః ? (౨౬౮ =౮౧ ) 

నీ శ్రీకుద్భ్భాగనతమునందు “ఏతే బాం 

కకలాః పుంసః కృష స్వ స్తు..భగవాన్.. స్వయమ్ ) (౧-౩-౨౮) అనరా, 

జెప్పంబడినచి: ఇట్లు, రామకృష్ణులు ఫూనర్తావతోరము లని యో 

పురాణములం దున్నను! వాలీ కిరామాయణమునందును, విస్తుపురా. 

అనియా( జెప్ప(బడి౫యున్న ది, 

ణమునందును LTT PE యేమని చెప్పంబడి 

యున్నదో చూతము, 

వాలీ కిరామాయణమునందు బాలకోండములోని ౧౫-వ 

సర్దమున దేవతలు విస్ణునొద్దకుం బోయి జన్మ మెత్తు మని కోరుటలో 
( విస్తో ! ఫు ఆ త్య sae క. చతుర్విధమ్ ” (౨౦) 

(నిన్ను నీవు వం జేసిక్రాని ప్ర త్త ర్రీగ్టముకు పొందు 

ము అని చే.డినట్లు చెప్పబడినది. oe: ౧౭ -వ సర్టమునందు 

డశరథునకు బు కః లు పుట్టుట 

యున్నది !— 

వర్గీం చుటలో నిట్లు చెప్పండి 

శాసల్యాఒజనయ ద్ర చోమం . సర్వలక్కణసంయుతమ 

౧౦ 

భరతో నామ వై శేయ్యాం ' జ్దే సత్యపరా క్ర క్ర మః 

సాయోద్విస్లో' క్చతుర్భాగ స్ఫనై స్పముదితో , గులో 8, 

అథ లక్షుణక శ్రుఘ్నా సుమి త్రై ఒ౬జనయత్సు తౌ, _ 
సర్వామ్రకుళలా విరా విస్లోరర్థ సమన్వితే". -. ౧౩ 

దీనినిబట్టి చూడ నీళ్లోకములు వ్రాసినకవి] యభిప్రాయము 

ప్రకారము. విష్ణువుయొక్కం సమధానము ₹ రామరూపమునను, నాల్లవ 

తోడి ం 

1. ఈభాగములునుు నుజేకొన్ని భాగములును మొదట చా ల్మీకిరామాయణమునందు లే  వనియుు6) | బ అ. ప్పము లనియు( చెక్కు పండితుల 

యభిప్రాయము. ముఖి ఇకో ar ఇ 
ల! 



అవతార ములు 

భాగము భరతరూపమునన్యు సగభాగము లక్షుణక త్రుఘ్నులరూప 

నాలువంతులును నల్గురు భ్రాతలుగ నవతరించె నని చెప స్పవలసి 
యుండెను. కాని నన ను దధికాదర ముండుటచే 
నాత6 డితర ధ్ర్రాతలకం మే నధ్గికదేనాంకేము కలవాం డని" చెప్పవలసి | 
వచ్చెను. ఇట్లు సగభాగము "రామునకుం బోంగా మిగిలినసగ భాగమును 
ముగ్ఫుర కు బం'చి "పెట్టిన నొకొ్క_క నికి నష్టాంశేము (2) వచ్చును, 

ఈయపూర్లాంకప్రు చిక్కు లెక్క. నెబుగనికవి భరత లకు ఇ శతు 

ఘ్నులలో నొక్కా-క్కటనికి - నాల్టవవం (శ్రి y తిచ్చెను. 

మొత్తము. ఒకటి (౧) అగుటకు బదులు. 

అయ్యెను ! మూలవి స్లువు పావు. "పెరిగెను, 

అందుచే 

విష్తుపురాణమునందు. గృషహ్షుం డంశావతార మనియు, విమ్ణువు 

తన తెల్ల "నెం చుక యొకటియు నల్ల వెండ్రుక. యొకటియు6 బంసపపె 

ననిదదు, ఉస బలరాముండుగన్యు రృముయుగను అవతరీంచె 

ననియు జెప్పంబడీ యున్నది, వ 

ఈ యంశావతార బేదములనుగుటిం చి కాక యా! గాల 
దిగా నున్నను టీకాకారాదు లెనీకు లచేకవిధములను చ్రాసీయు 

న్నారు, అందు నొక్కటి స్మార్ధసం పృదాయ మువారినుత ము ననుస 

రించియు, ఇంకొకటి వైన్లవమతము ననుసరించియు నిచ్చట ని 
దను, “వరద పూర్వతాపిని” యను నుపనివ తొకటి కలదు 

దానిపె నారాయణు( డనుపండిశుండు టీక వ్రానీయున్నాంు:. 

ఈ సచ్చిదానందస్వరూప మస పూర్త నహ మొక్క_టియే. 

చానిగుణావతారములు మూండు ; 

మూయాప రిళకామములు, ప్రాతిభాసికులు, ఆముస్పరకను భొన్షైావకార 

ములు, వా లు. అంశావతౌరములు కలవు, 

(J) 
పూర్లావతారములు 3 బహకుం జం ద్రాదులు విష్ణువునకు 

నార సింహాదులు, శివున శేకాదశేరు ద్రాదులు, 

కళావతారములు ; బ్ర హాకుం నళ్యపాదుల్కు - 

దత్తాదులు, శివునకు రటకవ్భన భకాజారులు. 

ఆంకావతారములు ; ,బ (బ్రహ్మకు దకూదులు, 

చాండవేయార్డున కా PA a శివునకో నక్వేశ్ఞామ విఘ్న 

రాజ వ్యాసాదులు, విరీలో నొకయంశళము జేవత్వమును ఒజకయంళము. 

1, మైక్రేయ ఉవాచ: అంశావతారో. ట్రవ్మాకే ! మో౭యం యదుకులో 

దెవత్యేమును పురాణాదులయం 
మునను అవతరించెను, - నిజముగ విచారించినయెడల విష్ణువుయొక్క | 

ఒకటింపావు (ol) 

ణు 
wey 
అ కాలవుంధు ట్రన్మాశివాదులకు + గక మా శ్ర ముచే 

రై విష్ణు శివులు. ఆ ముగ్తరును 

. విషువునకు 

విష్ణువునకు య 

2౭2. 

దుభయవిధములుగను గానవచ్చు 
చున్నందున వీరు అంశావతానములు, పాండుష్ర త్పుులడైన అర్హునుం 

డిం శ్రా ౦శమును నరబుపియొక్టయంళమును కలవాండు ?)2, 

వైస్టవగ్యంథ. మెన “ యతీం దృమతదీపిక ” యందు ని 
ట్లీయవతారమలిసటించి. ' ్రాయండియున్న ది, . 

“ విభవ మనంగా. ఆయాసజాతీయరాపముతో నావిర్నవిం 

చుట, అది పదివిధములు -- అవి మ తృ్య్యాద్యవతారవి శేవములు.. . 

ఇందలి యొకొ్క్క_క్క_. అవతారములలో అనంత ప స్కకారములు కలవు. 
పద్మ నాభౌదులు 3౬ కూడ నవశారములే, అశ్వే ద దధిభ కహయ గ్ గవ 

నర నారాయణాదులుకూడ, ఇట్లు ముఖ్య గాణ భూ ర్థాంశాబేశాదిళము 
లని అవతారములు బహు పృ కోరములు, అందు గరానానుపాస్య 

"భేదముగూడ wasn. అర కారులు మీాత్రువు ఇచ్చయే, 
కర కాదు, * 

ఇ టీశాకారుం డిట్లు వ్రాసెను: “ విభవము ముఖ్యగొణ 
| జా ద్వివిధము. టో ముఖ్యము సామొుదవతారము, 

గౌాణము ఆవేశావతారము, ఆవేశము స్వరూపావేశము శక్యా వేశము 
అని రెండువిధములు.. తనరూపముతోడ"నీ ఆవేశము గలిగియుండుట 
స్వరూపావేశము, అట్టిది చేతను లయిన పరకురామాదులళీరీరమందు. 
స్వసాధారణవిగ్రహముతోం ట్ర ( బ వేశించెను, EN మనంగా కార్య 

ఇచ్చట గౌణత్వ మిచ్చచే వచ్చె — man se 
అశు రామక్ళ ష్టాదులకు మనువ్యుత్వమున్తు మత్వా వ్రదులకుం దిర్య 
క్వ మును కనాన, త ముచేతసే వచ్చెను Seta త్ర ర్ త్ర యమున 

నిట్లు చెప్పంబడినది. “ అందు ప్రాకృత విగ గ హములును తన స్వభావ 
మును విభవమును విడువనివియ్ము దీపముననుండి దీపము పుట్టిన ట్లున్న 
వియు నగునవి ముఖ క వన అ వన్నియు ముముకూ 

వలచే నుపాస్య ములు, శ్ర శివాగ్ని వ్యాస జూమద గా శ్రరున 
వి లేశాది రూపములు గణ ద్రాదుర్యావములు, ఇవి యన్నియు 

నహంకారయు క జీవుని నధిఫైతగం జేసికొనినవి గనుక ముముమతువు 
లుపాసీింపందగినవి కావు ”. 

వి గ్ర హమునుగూడ నొకవిధమెన- అవతారమే . యని చెప్పంబడి 

నది; హ్ అర్భావతార మందురు, దీనినిగుణించి యతీం దృమత 

దీపిక( ౯ - వ అ, ఏలో ని ట్లున్నది :' 

దృవ, విష్టోస్టద్వి స్త స శేణావాం శ్రోతమిచ్చా మ్య కేవతః, 

౨ ప పరాశర . ఉహాచ మైత్రేయ 'శ్రూయశా షట యశ్ పృష్టో ఒహ మిదం త్వయా, విష్లోరంళాంకసంభూరచరితం జగతో కాాతక్్ 
(౫ - వ అంశము; ౧ - pe అధ్యా. ౨. 3). ఏవం స సంన్హూయమానస్తు భగవాన్ పర మేక్వరక, ఉజ్జహారాతృనః శశ సితక్ళష్లా మహామునీ! 
ఉవాచ చ సురానేత మత్కేశౌ వసుధాత లే, అవతీర్య భువో భార శ్రశవోనిః కరిహ్యుత! ( KW ౧. ల. 

ల. 6 వరదపూర్వతాపిన్యుపనివత్ 0 గారాయణకృత దీపికా సహీశా_.. Bombay Sanskrit Series, No, 40. 

8; అభ్యంకరోపాహ్వ కన. 

కాన అ, FE అల Series, No. 50; 

ప్రకాశాఖ్య. వ్యాఖ్యాసమేతా శ్రీ నివాసదాస్తవిరచిఛా ' యతీం ద. మళ దీపికా ) 
న్ 



౫౬౮ 

6 అర్వావతార మనంగా దేశకాలనియమము తేకుండ ఆ క్కితుల 

కిష్ట-మెన (ద్రవ్యము నే (సువర్షర జతశిలా దికమునే) శరీరముగా గృహించి 
యందు అ ప్రాకృ్ళతశరిరవిశిష్తుం డై. యుండి _స్నానభోజనాశనశయన 

స్థతులనుగుజుంచి. అర్చకపరాధినులడై సర్యసహిహ్సుండె పరిస్రూర్జులడె 

గృహా "గామనగర శే లాది వ, దేశములం దుండు మూ రవి శేషము. అది 

" శ్వయంసిద్ధ దై "జ్ర వ మానుప. భేదములచే( జకుర్వీధము ?, 1 

కొన్ని. యవ తారముల వి శేవములు : శ్రీ రామావతారమును 

సతీంచి యొకఏవింత కలదు, రామునకు మొదటనుండి యు రావణవధ 

వణికును తాను వినువుయొక్క యవతౌర, మన్నమాశే తెలియదు 

రోవణవధానంతరము సీత్ర అగ్నిలో బ్ర బ,వేళించినపు డిం శ్రాదిటేవతేల 

వచ్చి నీవు దేవుడ వని వెప్పంగా నఠనికి వారికి నిట్లు ధర భొనణము 

జరగాను : న 

sat చేను దశరథునికుమారు 6న ను రాము6ండను, మాన 

వుండను అని తలంచుచున్నాండను, చేను ఎవండను ? ఎవనివాందను ౪ 

ఎచ్చటనుండి ప ర భగవంతుడా! చాకు జెప్పుము, 

: ఇం దు దుఃడు : సీత లక్షీ, నీవు విష్ణువవు, 

డవు, తజ 5 జంఫుట -శీమానవశేరీరమునందుల చ్రెవే 

కంచిలి, 2 | En 

ఇట్లు తెలి! సినతరువాత (సాద నాతండు హసమభాచరుతోం 
జరిం చినే కానవచ్చుచున్నదె ; జేవుం డన్న పరిజ్ఞానముతోో నటించి 

నట్లు కానరాదు, yi 

కలి? బుద్ధిశ్రూర్వేకముగ జేయవలసీ నపను లన్నియు. బేసి 

పరశురామావతార మొక వింతయెన యవ తౌరముగం గాన 

వ్రద్చుదుస్నది. మానుషోవ తారములలో. (మందు. రాబోవు కల్సి. 

తప్ప నిదియే చ్రాహణావతార ము. . కాని చేసినది కతి, తియాతీత | 

కఠ కౌ రృవీఠర్యాష్టనుందు,. శ్రీరాముండు. విష్తువుయొక్క pores | 

“a చెప్పంబడుటచే శెండుళండు అవతారము' 'లేకసమయావచ్చేద 

మున నుండుటయీకాక యుకరితో నొకరు .కలహీంచుటయు.. దట 

నీంచెను. పరశురాముడు కా ర్హవీర్యునిం జంపెను 3 శ్రీ రాయుడు. 

పరశు. రు — 
పరశురాముని బలమును లాగుకొని హతవీర్యునిం దే సెను! 

రాముడు చిరంజీవి, తట న ఆ 

a re 'భిన్నార్థత్తులందు బ్రయోగింపయకుడున్నను | 

మనము. నం. అర్థయులను- చిడందీయయత్స్నీ.తము.. అవతార . 

అవతారములు. 

మును. ఇచ్చామా 

దేవుడ వ్రు కృష షు 

సా సహజము. 

కృష్ణుం | డేట్లు కాదు. తాను భగవంకుంయ న! పరిజ్ఞానము 

.ఫుఠరాణాదులలో, నిట్టి hearer వర్లింప(బడి on 

| వల దనినను. సామాన్యజను . రీయవతార ములను - విడువరు. ' కావున 
-గారదటు.. త్ర అ లీయవతారద్వయకళ్పినలను . ae) శ్ర ము. వన్స్ 

=. శల్యాణసణావతారవాదమును ప్ర 

. కల్యాణగణములు. కల వాడు, 

. “| నిట్రిపణమలు కలవో వారాగుణములమట్టుకు ఈశ రారశము కలవారు, 

ప్రక నాక చన్నృమాట | 

కబ్ణయునకు సామాన్యార్థ మిళ్వరుండు వైకంశాదికములనుండి. ది 
వచ్చీ 'మనుష్యాదిజన్న ముల నెత్తి యాలోకమునందు. గొన్ని దినము 

లుండీ మరల నీదేహము నిచ్చటశే ఛాలించిపోవుట. --ఇది 'జనస్తామా 

న్యమయుయొక్క_ యూాహా, ఇట్ట యూహ ననుసరించియే చళావతార 

కల్పనలు పుట్టినవి, విరిమత మున ఈశ్వరుండు వై కంశావీకములం 

దుండు మహాళ క్రిమంకు(౧డెన ఫురుపవవిశేషుండు,. అతండు -జీలు, 

ప్రపంచము వేలు, (ప్రపంచమునకు మేలు చేయవలె. నని యాతడు 

జన ము లెత్తుచుండును, అవతార పురుషుని యం 'చీశ్వరాంశ "ముండును: 

Mase దేశ్యరుండే. _.' ఇతరజనుల 'చేహములందలీవాండు 

జీవుండు.. ఇదియే యితరపు పురు షులకు ను, అవశారఫురు షులక్రును KY 

భేదము, దీనిని మనము భౌతిక పురు షావతారక'ల్పన 'మనవచ్చునుః -.. న 

తత్త రక్షూ గా భివృద్ధి మయైనకొలందియు. నిట్టెపురుపోవతారము 

లీశ్యరుని సర్వ వ్యా పిక్క సర్వమయత్వ్వే, 'సర్వళశక్రిమ త్త ములకున్కు 

అజత్య్వావినాశత్యములకును భంగము కొల్లీంచునన్న యూహలు పొడ. 

(త్రముచే నన్ని యు6 జేయంగల్లీన వానికి ని, అంతేటను 

ఉన్న నానికిని అవతార ములవలన నేమి పః సర్వ్యమయు 

డగుఐాడు కృష్ణునియం దుండుటయు, సాత్యకియందు లేకపోవుటయు 

చెట్లు * "లేదా అపరిచ్ళేద్యు- డగునా(డు కృష్ణునియం- చెక్కు. డుగను 

అర్జును నియందు తక్కు. వగను ఉఊండుబయు ఫీమునియందు _లేక్షపోవ 
ea సెట్టు: సంభవించును ?. ఇట్టియూ వాల్గుగల. త్ర డి ష్ణ. లంతే ర్యా 

Rds వాదము. లేక అఆవిరా వావతారవాదమృును ప సృతిపాదైంచుట్ట 

స్తువునందును HEE డంత ర్యామగ నుండును, 

కావున hea మంతే యు నీశ్వరాంశభవ మే. కొంద తీశ్వరుండు స్ఫష్ట్ర 

రూపమున ఆవిర్భవించును గావున? బం. చమందలి యన్నిపదార్థము 

భోజనము. 4 

లును, అందజుఫురుషులును ఈశ్వరావశారములే అని చెప్పుదురు. వీర 

మక మున ప ప్ర ల్యే కావతారముల యానళ్యః “ము లేదు. 

“ఇట్లు అవతౌర ములనుగణీంచిన పొమరజనుల కల్పనక్షోను | త్ర త్తే 

బ్ఞులకల్పనకును భేదము కలదు. "కాని పొమరజన నులకు త్ర త్త్వజ్ఞుల 

ర యర్థము కాదు; ' భౌతికప్ప రుహూవతోరములే జనసీనూన్య 

మునకు జలీయును, అర్థ మఖను, 'వారిభ్ క్షి కిని ఆకర్టీ ంచును' కావుననే 

త్ర. క్త వ్వజ్ఞులు 

పృతిపాదించిరి.. "ఈశ్వకుల. " డసం$క! 

ప్రపంచమునందు.. చేయే ఫురుషులలో 

.అవకారష్పరుషులు అని తలంపవ లె. నని ' వీరి: శాత్సర్యము. శ్ర 
ప్రథమస్క._ం౦ధమందలి (3వ అధ్యా. / 'అవళా 

_ Et ఇందలివశేజుభా శ ంధకారుండు కత: త్త రాత్ర, రము అనుగ ్రంధమననుండే గ పీంచినట్లు _.కానవచ్చుచున్న ది॥ “ * 

2, రామ.ఉవాచ ఫా ఆత్తానం మానుషం మ్య రామం వళరణాత = జమ్ రో ఒ౬హం యస్య యళతళ్ళ్చాహం భగవాక్ తృక్ష్ ర 

సీతా లక్షీ, క్శీర్నవా న్విన్డు న్లేవః కృక్షః ప్ర కా? + వధార్థం కావణన్యేహా ప్ర ప, విష్టో వ్యూనుప్రీి కనుక ం (యుద్ధకాండము, భర్గ ౧౨౦). 3 



_రములజావితొనుసలించి టీక - వ్రాయుచు. 

అని.” న్ కొన్ని శ్లోకముల నిచ్చినాండు,. “హని శాత్పర్యను : 

6 నృసింహజామదగ్న ర కల్క్యవ తౌరములు భగవంతుని నిశ్వర్య మును. 

సృకాశళింపించును ; ; నారద న్యాస వరాహావతార ములు. ధర్మ ప ప్రకాశ 

కములు 5 రామ ధన్వంతరి . యి 'పృఘు-అవతారములు ఈ! కంప ప ప్రకాశ 

ములు; బలరామ మోహినీ హ్ లు సౌందర్య ప్ర స ps 

ములు 3 కృష్ణుడు పూర్ణ వ జె డై శ్వర్యకూధుర్య ములకు సముద దాము, 

సమస్తావ తారములును తనలో గల గ సకలళ _క్రీమంకుండు]. జ 

దేహమ-ల నెత్తుట యసంగత మని యొప్పుకొనుచ్చు పుఠరాణాదులలో ( 
జెప్పంబకిన విష్ణువుయొక్క్ల యవతారములు . వాతి ఫాసికములే .కాని 

(మాయచే భాసీంచునవి పారమార్థిక ములు, (నిజమెనవి కావు అని 

ఈశ్వరుని యొక్క యజ త్వావతారత్వము లన్న పర స్పరవిరుద్ధధర్శ్మ ము 

లను సమన్వయిం చుటకు శ్రీశంకరాచార్యులవారు గతా భౌమ్యము 

నందు యత్నించిరి, ౪ అజో ఒపి స న్నవ్యయాత్తా ? (౮. ) అనుకోక 
సె శంకరులభాహ్యమును, దానికే ఆనందగిగియు మధుసూదన సర 

ర్వతిదూ ర్ర వ్రాసినట్సీకయు నిచ్చట వలసినంత యిచ్చుచుళ్నాను. -. 

య అప్పుడు ధరాధర, ములు లేని ని ల్యేశ్వరుండ వగు నీకు జన్మ 

మెట్లు కలుగును 2 2 అనాలో జేసె ప్పెదము * జన రహీ కుడీ యైనను, 

ఆక్షయమెన జ్ఞానళ _క్తిస్వభావము గలవా(డశే మొనను ట్రహేదిస్ష సంబ 

పర్యంత భూతములకు నీశ్వరుండనే (నియామకుండశనే )యెనను నా 

జై న నె వైస్టవి యను తి శ్రిసణా త్మికను, దేనివశంబున సర్వజగంబును 

వ వ ర్రించుచున్నదో, చచ మోహీతంటె. తన యాత్రను వాసుదేవుని 

ఎటుంగదో- [= నాదెనప పృక్ళతిని వశీకరించు కొని, అసు గలవాని 

వలె ste పుట్టినట్లు Brel shad 

( నిజముగ( )గాద్యు లోకముపలె * - ఆమా ( శంకరభామ్యము ).. 

| ఈశ్వరునకు జన్య IDs 'లేకపోవటవలక జిన చే యనుప 

పన్నము. ఇతో నశేకజన ములు కోడదినవాం డనుట కటియు అనుప 

పన్నము. అని శంకింయదున్న్యాండు. “అప్పుడు? ఇశ్యాదిచే, వా స్తన 

ముగ, జన్మము లేకున్నను మాయావళమున జన్మము సంభవించుచున్న 

జ న ము సంభవింప దనుటకు గారణమును. "బూ ర్వార్థమ ముచే అమవదింది | 
'ప్రొతిభ్యాసికజున్మము. సంభ్ధవించు. ననుట్లక్టు6 .శారణమును,. చెప్పుచు. 

న్నాడు ఉత్తరార్థేముతేత. 3 (ఆనందగిరి ), 
1; పరమార్థచం ది, రొ = వ i a 

2౨ 

శ్రీవిక్వేనాభచ కృవ క | 

అ శ్ర ప్రాచాం కారికాః) (శరడును నటించి ప్రావీనులకారికలు ) _చేహ్మగు గృహణ ముపపన్నము కా దని యేది చెప్పంబడినదో అది యశ్తే 
ఆ. }; ఏల యనగా, అత నిశరీరము స్లూలభూత కార్య ముసని 

' అప్పుడు వ్యప్రిస్వరూప "మై మెనచో జా గదవస్థయును అస డాదులతో 

సమానతయు. సంభవించును. సమసషిరూప మెనచో విరాడ్జీవత్యయు 

|| నూక్మభూతకార్య మగునేని ' 
ములు? దత్తా by య మత్స ్ థ కుమారకపీలావ తౌరములు జ్ఞాన ప్ర ప్రదర్శక స్వప్నా వస్త 

Sp పక ములు ; ము కూర్మ బువ భావ తరములు వైర్గాన్యదర్శక _మనచో హీర ణ్యగర్భజీవత్యము చెప్పవల యును, హిరణ్యగరు డు 

సమప్టినూ త్ పాధి “ యగుటవలన, 

| ఆవిన్హ య కానిది పరమేశ్వరునకు సంభవింపచే సంభవింప దని పదము, 
| అ మాభాసయుగాని, నిజము కాదు; అట. లా | ఇక “ జీవావివ్ల మొన భాతికళరీరమునం దీళ్వరుండు భూత మాచేశించి 

. నట్లు ప్రవేశించు ననియు. జప ప్పని ప్పదు; ఆశరీరముచే ఆజీవునకు 

| భోగము నంగీకరించుప క్షమున్క, ఈళశ్వరున కంత ర్యామిరూపంబున 

. సర్వశరీర ప, ప, వేశము-- సిద్ద మైయుండంగా, జకానొకళరీరమును (బ్రావే 

తోంచుచున్నవి 

డుగా నుండవచ్చును ; 

3 పరశూర్థమున( 

సహకారి యెనవి, 

- | యితరమానవులకు ' నట్టిగణమూలు లేక పోవుటచే ' నవి: యమానుషుము 

| అనియు, ఈశ్వడనియంక మనియు జనులు తలంభెదరు.. 

దన్ యు "తరము చెప్పుచున్నారు ఇఇ స్పెదచు * అనిం పారమార్థిక  జీవితేకాలము నందు 

|: ఈశ్వర్వుం డన్నభావ. మాకాభమునందు విశేవయుగ. నుండదు, ఇతేరు 

లను మించిన మహానుభావుం డని గౌరవిం'ేదరు. ఆతని నిధనానంతర 

eh మవ 

హోకా. 

“+ అందు సర్వజ్ఞునకు ఈశ్వరునకు స సర్వకార ణభూ తునకు ఇట్టి 

చెప్పవ లయు న్యూ షక 

మైెనచో 

సమష్టిరూప 

విరాట్టు సమసీ సూల పారి యగుటవలన. 

సు. ఆప్పుడు 

అస చాదిసమానత్వము 
రీ ఎః 

కావున భౌతికళరీరము జీవునిచే 

రిందినాల6 డనుటు- వ్యర్ల jon అందువలన, లేదు అ 

మోశళ్వరునకు. అని 'పూశ్వార్థము చెత నంగీకరించుచున్నా (డు 

“లఅదవోఇవపి సన్’ ఇత్యాూదిచే..: a ౨ అప్పుకు భౌతిక దేసామయు 

లేనిచో భౌతిక దేహధర్యము మనుస్యుత్వము మొదలగునవి యెట్లు 
అనయగా అందులకు! :  జెప్పుచున్నా 6డు ఆక 

మాయయా.’ అని,. నామాయ చేతే నాయందు మనున్య త్వాదులు 

తోంచుచున్న నిం లోకాను గృహముకొటికు 5 కాని వా_సవము కా 

దని భావము”  (మథునూదనసర స్వతి )1, 

క నా గా దేహములు ప్రాతి 

ఛాసీక్షములు కావు; మనదేహములవలె. సత్యము లే, ఈశ్వరు( లే 

ఫుట్టవచ్చును 5 ఆపుట్టుక నిజ మైనది 

కావచ్చును... అతనియజత్వమునకు- భంగము 'రాకపోంగా నవతార పురు 

మఘండుగా నున్న పుడును' ఆతని ఈశ్యరత్వసం బంధ మైన అజ'త్యాది 

గుణములకును లోపము లేదు! ఇది యుక్తి కిం దగనిమాట యనియు, 

టన, మనియా ek: నుతమువారియణి a యము, 3 

Neda వ. . 

ఈ యవ తారవాదమునక్రు 'మహాఫుతుషుల జీవితము జస వగ 
మవోఫురుషుల యలౌకిక గుణములను జూచ్చి 

ఆతని 

జను. లాతేనిని' మిక్కిలి గౌరవించెదరు, 

గ్రమముగ. నాతని భదత a aa పత! చెరు 



eo 

గుచు నాతండు దేవళాత్వమును చెందును, ఈవిధమున నే పెక్కు మహో 

పుళుషులు, మహారాజులు, తత్త వేత్తలు, శూరులును చేవతలయవ 

తారములుగ మాటీరి, (శ్రీమద్భాగవతమం దలి యవతారముల జాబితా 

చూడనగును (౧,౨), అచ్చట పసృథుచ క్ర, కవి 5 కపిలాచార్యు(డు, 

వ్యాసుడు మొదలయినవా రవతారము లని చెప్పంబడెను. దళావతొ 

_ రములనుగులించి విచారింపంగా,. సంహితా బ్రాహణములలో ఈరూపకా | 

దులుగ నున్న మతా స న్టిద్యవతారముల ననుసరించి పౌరాణిక కాల 
మందు విస్గువుయొక మక్స్య, కూర్చ 'వరాహ్మా వామనావతార 

చర్య లే యనియు మన మూహీంపవచ్చును. అవతారము లనంబడు 

జూాపుటకుం గొన్ని న త కలవు. వీ రవతార? పురుషు లన్న 

| కల్పన 1 

కోకములు చేర్పయణడెను, పురాణాదులలోని _పెక్కుళతావులు. వీరి 

యవతార ప్రూర్వావస్థను తెల్పును,' ఒకొ్క్కాక en దీసి 
కొందము.. ము 

వ 

కథ 

డు పర న * పరశురాముండు మొదట శేవలము బుష్షి 
గా నెం చయికుచున్నట్టు Mae సాల్ కిరామాయణమునందు 
శ్రీరాముడు పరశురాముడును కలసిన ప ప్రసంగ “మొకటి క లదు, 
( బాలకాం, 'సర్ల eM, 2౬): ఆసందర్భమున నాతని మవహాభయంకర 

సృథావము వరి. రి ంప6బసినను ఆతండు బుషిగ-నే వర్తి గంప(బడియెను, అవ 
శస శెప్పణడ లేదు, ఆకనికి భయపడి ప్రార్థించిన దశరథుడు | 
గాని విశ్వామిత్రా 'తాదులుగాని ఆకని నవతారముగ( జెప్పలేదు, ఆతయు 

చివరవజకును బుషిగనే కాన్సించును ఫారతమందును భీవ్యకర్తాదుల 

గురువుగను బుషిగను కాన్సించును. ఛారతమునందు మూండుస్థలములం 

దు6 బరశురాముని పూర్వచరి త్రము - ఆతండు క్ష నా నోడించిన 

కథ చెప్పంబడినది (ఆది, అ ౨; వనే, అ ౧౧౫; కొంతి, అ క౯); 

(ఆంధ ధ మవాభా,. ఆది, ఆ౧;; అరణ్య. ఆ: ౩; శాంతి, ఆ 3౩. |) 

ఈ మూండు. లలోను 

నారేకానిి విష్తువుగ న్ ౦ప లేదు, ఉద్య్యోగపర్వమునందు ఫమ్మండు 

టనే దరు వాత ' దశావతారములలోేC 

యున్నది, 
ములు కలీ*ం పంబడిన వనియయు Pe edn రాము వ దావ | ఎ రు $9 శ్రీ స్స గ 

తారములకుC గారణ. మాయా నామములుగల నుహాపురుషుల యద్భుతి ల 

శ్రీరామం! డన6ంగా దాశరథిరాము(డు. ఈత(డు మొదట నద్వితీయ 

పురుషులు కేవల ఫురుషులుగ ధఫావింపంబడినకాల మొకప ని డుండె _రాజుగ 9 జేంది శ్కనుముగ దేవత మును జం దినట్లు రామూ 

 ననియ్బు తరువాత వారు కృమముగ నవతారకోటిలోం జేరి రనియుం | రో 
_శాలకాండముందలి ౧-వ సర్షము రామాయణముయొక్క_ సారాంళేము 

పుట్తినతరువాత నంతకుం బూర్వము. శ్రేవలమునరులు-గా వర్లింప( | 

బడిన గ గ్రంధములలో 6 గూడ సాధ్య మె మెనంళవటి కవతార సంబంధమైన 

నరు( డనియును, అలౌకిక సద్దుణములుగల గాకు రాజనియును చెప్పం 

బడెను. 

. నరుల డెవ( "డ నను కుకా యని యడుగును. ఈ మహ్డే | త్వం సమ 

ఈతనిని మహామున్సిగా వర్ణించి 

అవతారములు 

తనకును  పరశురామునకును _అంచానిమి త్ర తము జరగినయుద్ధమును 

వర్తి ంచినాడు. అందు బరశురాముని విష్ణువుగా. గాని విష్తునియన 

శారముగంగాని, అంశముగంగాని ఎచ్చటను చెప్ప లేదు, హా. ముని 

బ్రాహణశీబ్దయులచేత నే సంబోధించెను, ఒకొచోటం గోపము వచ్చి, 
లో 

GC బౌాహణబ్రు బువుల* డనియు. 

మొదట గొప్పబుపియె, య ఫరిమిత క్ష 

ది స్లైను ! కావున బరకురాము(డు 

త లేజము చూపీనవా.6 డగు 
=) 
జేశను అని యూహింపవలసి 

శ్రీకాము(డు: స్ ఇంక శ్రీరాముని సటీంచి విచారింతము. 

యణమువలననే. కానకచ్చుచున్న ది. వాలీ కిరామాయ ఇముయొక 
A et క 

సం గృహము, "దానివే మనవారు చాలరామాయణ నుందురు. అందు 

రాముడు విన్ల ౦కే మని యొ చ్నటను చెప్పలుడక పోవుటయే కాక్క 

'మొొపట వాల్తీకి ప జాచి. యిట్టి సద్దుాసంపదగల 

రోఒసి సి జ్ఞాతు మేవంవిధం నరమ్ * (౫) అనీ వాల్తీకి యడుగగా 
' నారదుండు కను నే! ” మ్యహం బుద్దా తీరు కృ క్ర శ్రూయతాం 

నరః (2) అని (స్కత్యు త్తే తర మిచ్చెను. ఇందు రాముండు నరుండని 

స్పష్టముగం జెప్పంబడియున్నది. ఆకవియొక్క_ మనసువో నీరాము (డు 
విష్ణువు అన్నయాూాహ లేనేలేకయుం డె ననుటకో నీశ్లోకము కలదు, 

విష్ణునా సదృశో వీశ్యే సోనమవత్ పీ ప్రియదర్శనః, 

కాలాన్ని సద్భృళః క్రో క్రో క్షమయా పృథివిసనుః, ౧౮ 

విష్ణు వైనవానిని విష్ణువుతోం బోల్పుట యెట్లు ? ఈణాల 
'రామాయణమునందు రామునిచరి తృ మంతయు కెవి. చివరకు 

నాతని సజీంచి 

గచాం కోట్యయాకం దశ్వా బ్ర బ హలోకం ప్రయాస్యతి, Fగరీ 

దళ వర్ద సహ ప్రాణి దళ వర్ష శతానిచ, 

రామో రాజ్య ఖల స! నత్వా బ్ర బృహలోకం సగ వతి 
సం 

ఈ శోక్రములు వ్రాసి సినక'వికి అని చెప ప్పయణడియున్న ది, చాశరథి 
ప తా నా 

. న సంస్కృతే భారతమందలి వనపర్వమున€ జెప్పంుడిన చరశురామకథలా గొన్ని పు ప, తులలో నీళ్లో కములు కలవు: “తతో చేవా 
: సృమేత్యాహు రృమయళశ్చ మహావ, తాః, దేవదేవం ' సురారిన్నుం విష్ణుం. సత్యపర్శాక్ర క్ర మమ్, 'భగవకా భూతరకార్థ మర్జునం జహా వెప ప్రభో, 

తతశ్చ భగవాక దేవ క శీఇ సహిత స్రథాం కా ర్త వీర్యవినాళార్థం మం త్రో యామా'స భారత, య త్రర్భూతహితం కార్యం sis జ దాం నివే 
దెతః, సప 

“శరము శాకళోమిను ఛాయయైనను అందు వచ్చియుధడును, | 

ప్రతిశ్రుత్య తత్సర్వం. భగవాన్ లోకపూజితక జగామ బదరీరమ్యం స్వ మేవాశ శ్రుచుమండలమ్, " ఇందు విష్ణువు PONS 
a నవతరించె నని స్పష్టముగ6 'జెప్పంబడకపోయినను ఆకల్చ్పన అస్పష్ట్రముగ నూచింపయడినట్లు ఆభాస మగచున్నది. ఈశ్లోకములు మూలములో 

ప్రచ్ని్ల ప్తము లనుటయు స్పష్టము. ఏల యన అఆం ఢ ధ్రుమహా భారకము. కెనిగంచినశా,టి | కిది డి యళ్ళ్యరాతం | దీని సంఛూర్లభా సాం : 



బివతి_ అవ చానము 

శొముండు విస్తు: వన్నయూహా యుం కినపక్షయున '* విషులోేకం స స స స 
గచఇతి ”  యనుసనేకాని- గ బ్రహ్మలోకం స Ee 

లేదు. నరుల డనియు, గొప్పరాజ శేషు డనియు6 దలంచినందునే 

నోదానాదులుచేసి (బు హాలోకమునకుం బోవునని, చెప్పెను, బాలకాం 

దము ౨-వ సర్షమునందు బ్రెవ్మాదేవుడు. వచ్చి వొ లీ కిని రామచరిత 
ము వ్రాయు మని ప్రోత్నాహపటుచును. “రామ సీతా రాకసాదులు 

రనాస్యముగం జేకిన ' పనులును వారీమనసులలో ని యూహలును వా లీ 

కికి. చెలి యునట్లు వరంబి ద్చును. సందర్భమున మై సను రాముయు విస్తు 

వుయొక్క యవతార మని చెప్పడు, రాముడు వి్ణువయొక్కయవ 

తౌర మని రామునకుం ెలియదు, - నారదునకు 'ెలీయదు, బ్రహ్ 

జేవునకుం చెలీయదు, రమ చరితము. శప్పక గ్రా, పాయు మని వో ల్మేకిని 
ప్రో తాహపబు చునప్పుడు కూడ వారు ఈయరతారముసంగలి చెప ప్ప 

రు, ఇట్లు వా ల్మీకమునందలి మొదటి రెండుసర్షలు వ్రాయయిడినకాలమున 

రాముండు సకలసద్దుణములు గల నరు౬ డని యెంచంబడుచుం డెననుట 

స్పష్టము. ల త రాము(డు 'తన్నుంగాని. . ఆతనితో 
సంబంధము' గలిగినమనుష్యాదు లెవరుగాని రాముని విష్ణు వని చెప్ప 

నెది (౧౨వ సర. ఈ భాగమును చాలకాండమందలి దేవతా 

సర్షలు). వెనుకనుండీ క్రాయయక్షి కల్పంబకిన 

_ప్రములు. hae వానిని సటీంచి. 6 రామాయణ కెళట్దము (క్రింద6 జూడ 

౨ “చొళరథిరాముడును పరశురాము(డును కొంత కాలమువజకును 

గేవలమను, రాజర్షి గను. బృహ్మర్జి గను ఎంచంబడుచుండి రనియ్యు. వారు 

స గచ్నతి” అనుటకు. గారణము 

తరువాత (గాని యాతనిని దేవునిగ వైదికరుత స్థ లోొప్యకొనుకు 

వీంపదు, i ' | 

అకి ఆం 

 చ్యాసీయుండడుగదా! శ్రీరాముడు యయాతి నహు పూదులత్సొాటు 

గొప్పరా జన్న యభిప్రాయ. మున్నదినములలో నే యీ శ్లోక యులు 

వ్రాయంబడి డిన వనుటకో సర బేహూము లేదు, 

కృష్ణుండు: : పురాణాదులలో కృష్ణునిచరిత, త్.ము మి శృయాుగ"ే 

న సాధారణముగ( (బతి చోటను ఈతని చెడత్వమున? నడత్య 

మును కలసివచ్చును. ఈ పై టక మానవుని, దేవుని కు 

దీయుట కష్టము, భగవద్దీతౌభోగమును విడి బినయెడల భాగవతమందలి 
కృష్ణునియందు. దేవత్వ మెక్కు_వగన్కు భారతమందలి కృస్తుని యయా ందు 

నరత్య మద్ధికముగను కానవచ్చుచున్నది, పురాణాదులలో నిట్లు చేవ: 

త్వము లేనికృమ్ణుండు కనంబడుట కష్ట మైనను ఛాందోగో|ోప నికుత్తు 

నందు (3. ౧౪౭. ౬) దేవకీ పుత్రు (దన కృష్ణుడు ఘాోరాంగిరస 

బుషీవలన  ప్రరువయజి జ్ఞై దర్శన ' మును శేర్చుకొనిన శి ష్య్యూ యుగం 
గానవచ్చుచున్నాండు, జీవుండుగ నెంతేమ్మాత్సేమును అగపడు&ఎ౨ "లేదు, 

దీనినిబట్టి చూడ నుపనివ. త్కాాలమున కృష్ణుండు గాౌరవింపందగస నొక 
తత ర్త వేత్త తీగను, రాజర్టి గను ఉ ండీనటులు శగానవచ్చుచున్ను ది. 

లేదు. ఆచరణ యందు. జాపలేదు. రాముకు విషువుయొక్క అవ eee నీక నిని భార శొదికములలో దేవునిగ అ లా 
తార మన్నకల్బ్పన  యుక్చన్న మైనతరువాత యుద్దకాండ యనక 

జివర్క రాయుడు చివరవజకును తాను నరుడే యని అనుకొని | చెప్పబడియున్నది, ఇందువలనన్లు కృష్ణుండు మొదట నొక” ుంుహీ.గ 
నట్లును ఇంద్రా దులు వచ్చి నీవు విష్ణుండ వని చెప్పినట్లును కథ కల్చింపం | నెంచంబడుచుం డె నని య్వూ6 దరువాత _విష్ణావుగ, "నెంచంబడంచుం డో 

. ననియు నూ హింపవచ్చును. 

దులు. లు. విష్ణు ఫునొద్దమోయి. జన్మ మెళ్తే. మన్న భౌగముక్ల, ౧A-n౧౭ 

పష పము లని 
Wee ares మహాభారతమునందును ( శా న గా 

విద్వాం సులయ భి ప్రా పాయను. అట్టే రామాయణమునం yes పకి | "ఎ క ఖై” (శాంతె అ 
న్లో ౧౦౦) జేవీ భాగవత మునందును (ర.వ స్క_ం అ ౧౬) 
శకున బుద్దుని పేరు లేదు. బౌద్ధమత ము మిక్కిలి. 

తరు 

కృ'షార్తునులు నర నారాయణు లన్న బుషులయవతార మనీ 

_ బుద్ధుండు డే దశావ తౌరములజాబితాలలాో* బుద్ధుని "పే నా 

337౯ 

చుచోవ 

రు బలీన 

"సంభ 

(5. నెం ఆ) 

చు 

శ జ 

pf ee + న. 
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ద్రేవశావతొరము 'అన్నక్షల్పన వనుకనుండి “వచ్చినదనీయు౯ :జాప్రటకు స 

మహోాభారలే మునేందును " కొన్ని సూచనలు: కలవు... "సభా పర్యమునందు 

నోరదుండం భర రాజానో దిక్చాలకుల సభలనుగుటించి; ఎచెప్పుచ్చు.. యమ | జాత్తినా kl న ఏడ్డుడవ్యపసాయ చారులు వచ్చి యిచ్చట' నివసించి, 
సక వర్భ్యన పృసంగయున' అందు "యముని . .బీవించుచుల ' 'బెక్కుురు 

శాజర్జురాన్యు పృ వ్యర్దులున ఉందురు అని చెప్పీ ,య యాల్సినహు షు, 

సాగువ్వు మాంధాత మొదలయిన 30, ౪౦ రాజర్దులేో పీళ్ళ తోపాటు 

చాకరథి రామ పరశురాముల "పేరును చెప్పెను ( కక్షల అధ్యాయము ne 

ఈన్లోకములు వ్రొసినవానిక్సి విష్ణువు శ్రీరాము£డుగ నవతరించి మరల 

విష్ణువునందు aha నన్న యూహ మనస్సులో న a నిట్లు 

1. తస్యాం రాజక్ష యః పుణ్యా స్త సభా బె హర్ష యోహమలాః, యమం చె నై వస్వతేం తౌఠ 

ర్నహువ॥. పూరు రాంధాతా సోమకో నగు 4000 రామో డాశరథిశ్రైవ లక్షణోఒథ ప పృతర్ణనకిం 24 2.. నా జూ 

కానుక... =..2-ఇహైక్వేర్లై ర్భృహుళి ర ఆ హ్నృరిదకీకైః, వీ ఏలే రాజు యః 8 పుణ్యాః క, శ్రిషంతో. బహుశ శుతాః, రార. 

సభాయాం రాజేంద్ర, వై వైవస్వత కల 

ee _ వతి --- .జెంసళూరుజైళ్లాలోని యొకపలె దీని వాల 

సామము ఆహుతి. "౧౪న శతాద్దింపంతమున. మెర 'సు వొకశ్చిల్ 

వీజయనగరమువారికి సామంకులుగ పట్టున కతర దూరు భాగ 

మందు ఏ రాజ్యములు స స్థాపించిరి, ' వ 

అవడాన జ న. కవన నుగు . _బుద్గవచనవమినళను, 

ఒకవిధ మచ చొద్ధరచనమానకనునూడ అవదొన మనుపేతు "చెల్లు 

చున్న ది, సంస్కృృత్ బౌద్ధమునందలి. బుద్దుని ద్వాదశధర, ప ర్మ పవనము 

ప్రనృాషహైః పర్యుపాసతే, ౧౭, యముయాగి 

గ్నృ్యళ్చే 
తస్యాం 



సీ కై 
భ్ 

లలో అవదాన మేడవది, కాని యాపదము ఫార్వజన్మ కర, ఫలమును 
'దెలుఫపుటకుంగాను ఫుట్టనబౌద్ధర చనమున శే రూఢ మయినది 

ఇట్టి రచనములలో ఆతి ప్రావీనములయినవి హీనయానమునకుః 
జెందినవి, ఒక పృ క్యేక వాజ్బయశాఖగ పాలీయం దీవి కానరాకపోయి 
నను పాలీ. ్రిపీటకములందు * అపదానే*..మని యొక గ్రంథము 

మాత్రము కలదు. ఇంచు బుద్ధుని కాలమానం దుండిన ఇర, తుల 

(వరిలో _్రీలును పురుషులునుగూణC : గలరు ).... 

వివరింపబడినవి. - బుద్దునికి య జాలకాలమునకు౬ దరఠువాత నీ * అపదా 

నము” త్రి పిటకములలో . జేరిన దని పరిశోధకుల. యభి ప్రా పొయము, 

దత త్రకబుద్ధుని ఫూ వూర్వజన్యము శే డని 6 దీఘునికాయము ? . తెలుపు 
తరువొలి కాలమున విరభీంపయబకిన బుద్ధవంశమున నీస సంఖ్య ఇర్లు 

వదినాలుగువజుకును చెరింగినదిం ' “'మజియొక పదునొకం డింటిని. గలీసి 
టి అపదాన ” మొసంఖ్యను నుప్పదియెదు . చేసినది, ఈక్షారణమున 

నింధలికథలు వేలు వేలుకౌాలములందు విరచితములయి; యిందు జేరుచు 

| వచ్చిన వని పరిశో ధక లందురు, గ ననుస సించ్చి, 

నక 6 దత్టుని కాయ స్ట త 

ము "లోనిది గ గృహింప్క “ మర్షుమనికాయ'? 'ప్రవాచపలు దానిని 

“ సుత్తాంతపీటక్ము లాగే నిదెగ రై. రని “తెలియుచున్నది, ఇది 

యర్వాచీన మనుట' కిది యొక్షకొరణము. శ అపదానము నకు 6 విళుద 

సుమం గలవిలా! సీని 9 

యది pn మని 'తెలీయుచున్నదిం 

కి క్రీస్తుళకము. మొదటిళతాబ్సిని బౌద్ధులు" 

్రశిథరవనమన కప క 

సం స్కత మున 

| పాదములందో. యున్నవి, 

ళో 

ఖా మన 'సచ్చరికము వీరక్ళత్యయు అని తరము 

కరర ములను బెలీప్కీ 

చుటకు పుట్టినవే, (స్క తిజీవికిని 

ములను నిర్ణ యించుటలో 1 కర్త కు దుర్ని వారచునూ ' 

యినశేక్రి కల దని శెలుపుట యొకటి "మంచిపనులు చేయుటవలన: 
ait సు యుమునపుణ్యము. లభించు నని 

ప,ల్వేకళకి ' కల ము లి పీ 3 మాలు. భద ద్రకల్పావదానమాల. మొదలగు నవదానగృంథ్లన్లు లెన్నియో ్గ 
J కలవు, ఆవధాన,గ ఒగ్కంథము లన్నిటిలో. నుుత్తమమయిన వని పేరుపడి 
ఆన్ అవధ్గానతక, ర్ల (గనక. ste లగు నీ X చృంథ _ 

దానిని 'కూడలబెట్టు కొ నుటకు ప్కతిజీవికిని ' 

న్యా శ్రోంప, ఫాఠికులకున్సు " క ప్రత్యయము కలీగరదోట 'యొకటి _ ఇవి 

ప్రూర్యోక్త. మయినళెండువిధము లసర చనములయాళేయము, 

నీశెండిటికిని గలభేద 'మే మన, జాకక మెల్ల ప్ప డును బుద్ధ 

జీవితకథలు: 

సం 'జనసామాన్యమునకింగూశ స 

వాచకులు శ! అషద్దానము” ను. కఅలిఫము 'పిటక్ష . నందలి [ప్రృభానవిమయముల "నవి. కధాయాపమునం దెలియంజేయును. 
మత వ్యాషనమువ “ శీవిధముయిన'. 

, దోడ్చడును.. జనసామాన్య మునకు చేయలి కుధరోప దేశీరులనడుదు? 
. జొప్పింపండున. వసటచెత Wikia ుతాభిమానము Cais 

ర 

జనవిలాసిని * యని యొకటీక లదు, క గంథవంకీను 'ననుస రించి స పుష్టి యొసంగుచుం డెడివి 

అనురూపఫలము నొసంగు నని. బోధించునట్టి కల్పితకథ లే, ' 

గతికథలు జాత్రకములం డతుదుగం గానవచ్చును. అవదా నావరణత్వు క్రామించినపుడు అపచాన 'మవదోన మయినది? | 
నకు అనగా సత్క_ర్ధాచరణమునకు. జనసామాన్యము జాతక కథల _అవదానము' లాేకముల్ 'సంస్కృకముననో, 'తిచెత్తు సా. 

'పృతియవదానేమును నాయకు న్గియొక్క గాని నాయకియొక గానీ 

న వానా కార అట. కారణభూత్త ము లయినవని _ప్లూర్వజన్య 

వ ఇంక: 

బోధి. 

... అవచానము -. 
' సత్త్వుల ఫపూర్య జన్మ కథలనే  తెలుపుచుండ అవదాన మెప్పుడుసు 

_కాకపోయినను సాధారణముగ “తదితరుల పూర్వజన్నాదిక ములనుగూర్చి 

లెలుపుచుండును, అ బునను బొలఅవ దానములు బుద్ధునిగూర్చి తెలుపు 

నవియా( గలవు. అందువలన నొెకవిధముగ ప్ర్రతిజాతకము నవదోన 

. మనవచ్చును కోన్ని అవదానమ మూ త్రయ . జాతకము కానేరదు; 
సరిగా. చూచినయేడల బోధథిసత్తు ఏని ఆత్స'త్యాగమును. అతని దోనవిర 

చరితమును బెలుఫు ;నట్టిజాతకములు. _బోధిసత్త్యోవదానములే,. జాతక 
మాల ఈపేరం. బర్షణుటహాడం గలను. మే వేంద్రుండు. sca 
వానుని కళ్తాధికము లయిన ప దశ స్థకార్యముల నఖ్సివర్ ఎ ంచుచు చొసీన 
తన కావ్యమ్మునకు బోధిసత్త్యాపదానళల్పలక యనిరెమీ పేరు చెసను, 
అందువలన అవదానక లలో .జాతకకథలు గానవచ్చినను ఆశ్చర్య 

. పడయిని లేదు, అవచానశతకము చకుర్ధదశక మున చలికథ ఇ 
జాతకకథలే,. న. అ బ్ 

యాల త నొప్ప జొద్ధమకత తప పృతిపాదన నా 

సుక్క హాము లగునట్లు త్నృతమ్లు 

యుపబేశాత త్యకకథ , "లెకక్కువగ ౯ 

అవదాొనము లన్నియు అ పని 'ఎంక విన్న దయినను 

ఇట్టి తర 

యంచలి. బోదిస సత్తు (లన లె ఆంకలీఫా న్న పెద్దపులి కుద్భాధను నివా 
రించుటకు( దమశరీరమును దాని కాహారముగ నొసంగనక్క_బయుం 
లేధు, శృవ్యాహూణులు '' మొదలగువారికి భార్యాపు_త్రాదులను; అవసర 

నముయినయైడల. ర క్తమాంసములను, శిర స్నును ధారపోయనక్క_ అయు 
లేదు సంఘయునకుంగాన్సి- బుద్దునికింగాని,: బుద్ధశిష్యూ లకుంగాని. పువ్వు 

అనంతరము వ _ర్హమానజీవితమును దెల్తువ్టునుం 

అందువలన తా జాతకకథవలెనే. భూతవ ర్హమానజీవిత గా 
లను 'దెలుపుకథ, రెండునుగూడ ధార్మికనియమములను, నీతిని బ్లోధిం 

బి శ్రాంతినెటులని | అతిని _క్భృతమును 
అపారము నగుస సంసారేచ క్ర మునందత యాతెనిజీవిత ములగతి, భాగ్య 

ఫలక్ష ష్ట్ర కములు, 'సువర్ణ్య ds భ్లూవు ణాదులును చాన .'పొసంగి 

నను; “స్వాశిప 'చైశ్యాదినిళాణమలు కావెంచినను ___ 'ఇంత యెందుకు, 
తదక్రి' 'బొద్ధస రఘఘునకుంగాన్కి' భికు వులకుగాని యుపక రిం చునట్టి) 

| భక రమననట్టి ' యేకార్యయు చేసినను అవదానమే'యయి యది" యవ 
దానకభేలందు' నీయయే యగును. ఇటే ధర నిరోధక్యో అధర్తాత్తక 

సర్వవ్యాపకము కారష్థుయుల నొనరించూటవలన్లా” గలునద్గవ్యలమంన దెయపున ట్ర" యవ 
డానమయులును గొన్ని కలవు; 

. a Cue TA 

_రశ్నావజోనహేల, 'ఆకోకావదానక్తూల,:. చస్టంకోక్యి కహా 



అవభథానమనము --- నిర్వచనము ; ఏడియెన నొక విషయ 

మున అసంగా నొకవస్తువునందు6ంగాన్ని భావమునందు6ంగాని మనస 

లగ్న మైయాంకుట అవధాన (Attention ) మనయుడును, ఇ 

ములు బొ త్తిగ గోచర మగుబతే దని యూహో 

నిలీచియుండనవిపయమయులవరతె నంత స్పష్ట్రముగ. _వానిచుట్టు నున్న 

యికేరవివ.య ములు నున స్పునకు నోచరమ ఫట లే దని క షు ఒక 

దీప పమునొద్ద మన మొక కాగెతమును జశువుచున్న పుడు మనమునస్సు 

దానియందు బ్ర చేశించియుం డినంతమా త్రయున్క దీపమును దానిచుట్టు 
నున్న యితరవస్తువులును మనసమిపమున6 గల -వని యైన మనము 

'తెలిసిక్రా నకపోము. కాని మనయవధానళేక్తి, కాగితమునుభార్సి 

యాలో-చించు ఏలో విరియోగపడుచుండుటచేె దానిని. గూర్చి 

గుగాంపలలిగినంతగ నికరవస్తువులనుగూర్తి మనము గ్రహింప 

జాలము. ఇన్తే. కాగితముయొక్క వివిధ భౌగములనుగూర్చి మన 
ముటుంగవలయును, మనము చదువుచున్న వాక్య మునుగూర్చి తెలీ 

యునంతగ నికరవాక్య్ళములను'హర్సి మనకు డెలీముట చేదు. 

కాని మనము చదువుచున్న వాక్యము కొక. మజీకొ న్ని వాక్య ములు 

గాడ నాకాగితేముపె. న్రాయఃబ కిరయున్న వనిమ్మా తము మనము 

గుక్గాంపంగలము షే ఆకాగిత మునందలి ను గూర్చియు, 

అక్షరములనుసూర్చి యు మనము తెలినికొనవలయును, మనసు స్సు తౌను 

శ్రువేశిం చియుండిన విమయమునం దవధానరూ పక నుససం ఛ్రార్ల ప్రవే 

షు గలిగియున్న దె. దానిచుట్టుపృక్క.. లనున్న తి 

యందు సామిష్య భేదము ననుసరించి యీనునః ప (ప్రవేశము, లేక మనో 
_ వ్యాప్తీ కృమముగా న కడు దూర మునం 
కా. వినయ ముల యం దంతరించుదున్నది. 

వ్యక్త పాము ప్రయోజనము : _ అవధానళ క్రి మనజీవిత 

'సేున్కి అది నె యెటిప నిని చేయా దున్నదియు, తన్తూలము న. జీవితమున 

జన్సించినవెంటచే తా త్కా_ లికశరీరపోవ.ణయునకుం 'గావలసీన _స్పన్య 

పానాదిము ఖ్యావసర కార్య ములను మనస్సుయొక్క_ సాయములేకయే 

నిర్వ_6 రించుటకులగాను మనకన్మే ౦,ది ద్రియములుకొన్ని చలనములను దేయు 

టకు సమర్థము లై లై యున్నవి. _స్ట pea నోటికడకుం దీసి సికొనివచ్చినచెం 

టే శవ దానిని గబళించి _స్తన్యపానము చేయూటయ్ము మనయొంటి 

మింద ఈగ వ్రాలినతోడ'నే మనమన స్ఫునకు( చెలియక్తుండం నే దానిని | 

చేతితో విస సంత నక ఇట్టి స్వతః ప వర్తీతము లగు ( Automatic 

or reflex movements) ఇం దియసంచలన ముల కుదాహరణ ములు, 

ఇట్టియవయవ-చలనములు స్వల్పసం ఖ్యాక ము లగుటచే వీనితో మన 

_ జీవితమున6 జాలకొలమును గడప లేకు న్నాము, మనస్సుయొక్క_సాయ 

ముక్కల లేకయే మనయవయవములు మన కవసరము లగుకార్య ములను 

గ్ర 

౭ తే 

చేయుట కెప్పు డశక్తము లగుచున్నవో. అట్టి సమయమున, క్రొత్త 
న్స | రీతుల నీకార్యములను. "నెజవేర్చుటకై. జ! మనమన స స్సు చవే 

శింపవలసివచ్చుచున్న ది, ఒకసా లె వాడు నమగ్గమును నేయుచున్న 

ట్లనుబచే మన స్వాకవివయముస నిలిచియున్న ఫు డితర సమీప వినయ 
ంపరఠాదు. మనసు. 

పుకు పోగు చిక్కు పడకుండ నున్న ంతవజికు(గాన్సి కండె క్రంద 
బడకుండ నున్నంతవజణకుంగాని. వానిమన నస్ఫుయొక్కసావేయ్య 

మళక్టాఆి లేక యే వానిచేతులు నేంతపనిని జేయుచుండును.. అతనిపని 

కీ రండువిధముల నెట్లు భంగము వచ్చినను, అత నిమనస్సు చ(తవంకకుం 

దిరిగి యవధానకార్య మును జేయవలసియున్న ది. కావున మన కవరోధ 
ములు క లీగినపు డెల్ల వానిని నివారించునిమి త్త ము మనమనస్సు వాని 

కు నిలుచుచున్న ది. మన స్పట్లొకవిషయము నందు. బ్రైవేశించి 

నపు జెల్ల నవధానకార్యము జరగుచున్నది. అవరోధములు కలిషినపు 

డెల్ల నవధానరూపమున మనః చే 'వేశము కలుగును. ఆయవ రేధస్వ భా 
వమును తెలియ(జేయుటయే అవధానశ కి యొక్క (ప, యోజనము, 

అవధానస్వభావము : మేని జెప్పినచానినిబట్టియీ మన మవధాన 
స్వ ఫొవమును గ్కహింప(గలము. వృపంచమున నందలి యన్ని విషయ 

ములతో నొకసారి యవధానశ క్తికిం బని లేదు, కావునశే వాని 
యన్ని టివంకక నొకశేసారి పోక యేకషణమున నేవిహయమును 

గ, హూంచుట్ జీవితమున కత్యవసరమో మనమనస్సు దానియందు 

నిలుచుచున్న ది, ఈరీతిగ ననవసరము లె నవిసషయములనుండి యవస 

రము లైనవానిని వేటుపటీచి కావలసీనవానినిమా,త్రే త్స మే తనకు లక్యు 

ములుగ నొనర్పుకొ నుటయే యవధానక కి ముక్క స్వభావము. ఇట్టి . 

వతు?! అవధానళక్తి పనితనమునంగు స్వల్బమాగ నుండి (క్రుమ్మక్ర, 

అవధానము కొన్ని మణములుమా త్ర, మే సభ్వృద్ధి నొందుచున్న ది, 

యొకవినయమునందు నిలువ6ంగలదు, దానిని గృ వాంచినవెంట నే 

అవధానళక్షి యిం క్రొ కనిప మయిమునక్రు( బరుగెత్తుచున్నది. అది యట్లు 

 పరుగాత్తక యొక కేవిషమయమునందు నిలిచియున్నట్లు కనంబడినను, 

 ఆవివయమునందు కొ, కొ, త్త భాగములను కనుగొని వివారించు . మునం దెట్టిసమయములయంచు వ్య క్ట క్ట మగుచున్నదియు విచారించితి | 
చున్న దనియే ong గ గ్ర కోంపవలసియాన్న ది... ఒక శేమాటయందు 

 చాలకాల్తము మనమనస నిలిచియున ట్లు 'క్షన్యబడునష్ప ఢామాట కెట్లు. తోఢ్చడుచున్న దియు మనము. తెలినికా నగలము, మనము | PA de న్ 
యొక్క పవిధామరములన న్లార్చి. 

దన్ని యర్థము. ఇస్తే యుక శే యక్షరమునర దవధానళ క్తి క్తి చాలకాలము 

ప్ర శ్యేకముగ నాలోచీంచు చున్న 

నిలిచినట్లు కనంబడునప్పుకు దానియందు. క్రొ క కొ త్తర్రా, _త్తభౌగములను 

కుణకుణమును. కను(గొనుచున్న దని య గ్రహింపవలయును. 

కావున నతిత్వరిత ముగ వా అంట అవధాన క్షి పక్క. Aes 

ముజ్యల్లకు ణము. 

. అవధాన భేదములు, సంకల్పవూర్వకావధానము : అవధానము. 

పంక ల్పరహీతముు సంకల్పవ్యతిళేకము అని 

మూండువిధములు, . మన చేదియో - - యొకవిహయమునందు మనస్సును 

సంకల్పశూర్వక ము 

నిలుపవలయా నని యుబ్దేశించి యత్న పూర్వకమున మనస్సు నందు? 

బ్ర వేశింపటేసీ తిమేని, మన సృ ట్లావిషయమునందు వర్తింపంజేయ 

sr సంకల్పసూర్యకా వథాన మనంబడును. జకబడి జపిల్లవా6 డాటల 
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వంకళ6 బరుగెత్తుదున్న తీనమనస్సును వానినుండి మరలించి తనపు స్ట 

కములయందు నిలుపం జూావెచేని యాతండు సంకల్చపూర్వకావధాన 

_ దుంచుకొనుటకై వానియందు 

కార్యమును చేయుచున్నాడు, 

క్రొ సణగినవివయముల లను Ex 'వీయం 

తనమన స్సును నిలిపినప్పుడుకాడ నిట్టి యవధా న కార్య మే జరగుచున్నదిం 

సామాన్య ముగ మనము సంకల్పించినవివ. యమునందు' మనమన స్పును 

నిలుపంజూచినను అది యావిషయముచుట్టుప్రక్క_ల నున్నవానికిని 
సహజముగ స్థిరం నని. 'ఇెప్పియేయున్నామ. సంపూ శ్ఞైకాగ్భ్కలే 

కలవడీనవారలమనస్సున కీసమోపవిన యవ్యా ప్రీ తక్కువ, 

Ms దది లే దని చెప్పినను దోవము లేదు, 

ఇందులకు _బాహ్యప్ర, ప,పంచము నెల్లి మబచి మత్స యంత త మునందే 

తనమనస్సును నిలుషయలిగినయర్దును (డే తార్కాణము. ఇట్టిళ క్తి 

సామాన్యులగు జ కాన్ని సమయములయందుం గానవచ్చు 

చున్నది. మన మేదెయేని యొక విహయము bh డికర 

వినయములను చాలవజికో సంపు ్రూర్లముగ మజిచియుండుట శ 

సారులు . తటస్థించు న నని మన చులీగనవివయమే. క 

చాల 

సంకల్పరహితావధానము 2 ల ప్రయత్న ' చుమీయు శేకయే 

మునమన స్సు తేన కిష్టమగనేదియే నొకవిపయమునందు. బ్ర వేశించుట 

- సుకళ్చరహిశా వాన. మనంబడును, ఇచ్చట మనమనసు స్సు నట్టివివ 

మునందు (బ్ర వేశ పెట్టవలయు నని యెట్లి ప (స్కృయత్నము గాని 

an గాని లేదు. 'మునమున స స్సు ఛా శాలోచించుచున్న వినయ 

మును విడి తన కహ్క_వగ కుదించు నితరవివయములవంకకర బోవుట 

మన కనుభవచేద్యము. ఒక గదిలో మనము చదునుకొనుచుండ ప పక 

జ గదిలో సంగీతము వినడని మనమనస్సు నటు ద్రిప్పీ మనము 

న సంగీక ము నాలకించుట సహజము, ఇళ్లే క్రొ 

మనస్సును ప్ర, 

టీ కాంకయత్న ము . కావలసియున్న ది. గాథముగు ఆలో చనయందు 

మనస స్సు నున్న మైయున్నను, మన పేరు' నున చెవులం బడెచేని వంటనే. 

మనమనస్సు , చానివంకళం , | చెరుగుట. 'సంకల్పర హీ తావధోనమునకు 

చక్కని ముదాహరణము. ప్రతివానికిని ప్రే న్నివీవయములందుకం కు 

మటిక న్ని టియందు. సహజా ఖిలాహ. యెక్కువ. ఒక' నికి సంగీత 

మున్ఫు మటియొకనికి చిత్త లేఖనమున్కూ ఇంకొకని, కింకా కకళయా 

'రుచించును. మనకు క్రదింపనినినుయములన చేర్చుకొనవలయా ననీన 

మనసు స్సును వానియందు" నిలుపుటకె. కొంతళక్తిని వినియోగింపవలసి 

యున్నది. మన కభిరుచి గలవివయములను చేర్చుకిొ నవలయు ననిన 

వస్సు అమే ప్రయత్న మక్క_అ లేక యే వానియందు నిలుచు 

సద, ఇందువలన. వానిని' త్వరగ శేర్చుకొ నుటకును, సంఫ్రూర్మ 

న మలవజుచుకొనుటకును అవకాశము గలుగుచున్నది.. ఇందువల 

ననే. బ్యభాలున. శ్రీవిషయమునందు _సహజానుర క్రి యెక్కు_వగ 

. ah డానియందే శమ lend మే అ మనవారు 

నకు సుషు ప్రియం 

సంకల్బ్పర హీ తావధానము. = 

శ్రొ_శ్రవివయమునందు మన 

ప చేశా పెట్టుటకు మాటుగ నచ్చటనుండి దానిని మరలించు 

అవభానము 
సంకల్చవ్యతిరేకావధానము : మున న్సేదెయే - నోకవిహయమున 

లగ్న మెయుండ డాని నచ్చటనుండి మన మెంత. మరలీంపంజాచి 

నను మరలకుండుట . సంకల్బవ్యతిశే కావధాన మన(బకును. _పెని 

జెప్పినయుదాహరణము లే కొంచెము మార్చంబడినయెడల .. ఈవిధ 

మగనవధానమునకుటహూద నుదాహరణము : లగును, యని ఇెప్పినట్లు 

మనమన స్పు, చదువుచున్న పుస్తకమును వీడి. సంగీత మువంకకు - తిరిగిన 

ప్మట మనము దానిని మగల ప్ర_స్తక పకనమునందు సృవేశింపంజేయ 

యత్నిందినప్పుడు ఆది యట్లు మరలకుం జెనేని మనమనస్సు సంగీతము 
నం డట్లు మన కిస్థయు లేకయే బద్ధ మైయుండుట సంకల్పన్యతిరేకావ 

ధానము, ఇస్తే ఆటలవంకకు( బకుగెత్తి ఫుసకములవంక కెంత 

అిప్పంజూాచినను తిరుగనిచాలునిమానసి కావ లం సంకల్పవ్యతిశే 

కావధానము కే 

అనధానరాహిత్యము న ఆవధానశూన్య నును 6 మనమనస్సు 

దున్నను జాగ గ్రదకరతుం 'బెప్పుడును లేదు, 

ఇతరు6 జేదియెన నొకసంగతిం జెప్పుచున్నప్పుడు మనము చెవులతో 
వినుచున్నను దానిని గృహీంపకుండినయెడ డల మన _మవధానర పాతు 

లముగ నున్నా మరి ea జెప ప్పుదు కాని మనము 

వినుచున్న సంగతులకం కు నెక్కువప్రీ, తికరము లగనివయములయందు 

మనమనస్పు బద్ధ న. దనియే మన మాహింపవలయయును. 

వ్యకృమగుటలో కాలవ్యత్యయము : ఈ మా6డువిధములగు 

అవధానములలో మనున్యశిశువ్రునందు , : గుథమమునం. శగానవచ్చునది 

శిశువున ఇట్టీసంకల్పమును లేకయే వాని 

దియము లస కన్నులు, చెవులు మొదలగువాని మూలమున 

వ్యక్త క్ష మగుచున్న బాహ్యా ప్ర, వివిధవివ. 

యములయందు 'నారనిమనసు స్సు నిలుచుచున్న ది, అతనియిం, ద్రెయము 

లాతని నెటు పట్టి లాగిన నావంక కాతనిమన స్ఫు “తిరుగుచున్నది, 

ఇట్లు . కొ న్ని విపయములయం 

జూసేంది 
(UU 

నాతనికి ప్కపంచమునందలి 

దాతనిమనస్సు సంకల్పర హీతావ 

ధానరూపమున వర్తింయనప్పు. చ్షాకస్తికముగ నొకగొప్పథ్యన ఖాని 
కనులకు మిజుమిట్లుగెల్పు వెలుతురుగాని. అకనీకి నోచర మయ్య 

చేని అతనిమనస్సు. వీనివంకళు6 _'దిరుగవలసివచ్చుచున్న ది. “మన 

స్సిట్లు సంకల్ప చేమియు' లేక బలవంతే ముగ నొకదానియందు , ప్రవేశ 

'పెట్టలబడుట సంకల్పవ్యతిలేకావధాన మని కొందలు చెప్పుచున్నారు. 

కావున ప పృథమమున నీరెండున్వు ముఖ్యముగ. 'సంకల్చ్పరహీ 'తొవధాన 

మును ph వాంఛలు "మొదలగునవి యేర్చడినపిమట కొంత. 

యాలపషముగ 'సంకల పూర కావధానమును బయల డి (క్రమవ్మ దిని ల అ వ భా ఆ లెధి 

వీని పరస్పరసంబంధము ? అవధానము ' 'మూండువిధము లగు 

టే ఈమాండింటి యొక్క స్వభావము గాని, ముఖ్య భన్ గయలో 

గాని, వ యోజనములు గాని జేబుకావు, ఈమూయండును ఒక కియగు 
hie Ny, రాపేదముే కాని -ఎట్టీ 



అవధానము 
_ సంబంధమును లేని స్వతం తృయులగు మూ6డువిధములయిన భిన్న. 

శ్ క్రలు కావు, మనజేవయా త్రో యందు కణక్నుణము నుప్పతిల్లుచున్న 

వొంఘభా ప చే తిబంధములను, 'సళల్చావరోధములను, ప్రా ప్రాణోషద్కృవము 

లను వ్ స్వభావములను మన షయ. హు వాని 

చారి. బగకుండ నునజీవిత ముయొక గమ్య స్థానమును జేరునట్లు 

మేయుటరే ఈమూ౭డింటియొక్క_ స్వభావము, మన జీవితమునకు, 

యనవసరము లైన | తౌ త్కాాలీకముగ నవసరము లై నవిషయములనుండి 

వానిని వేలుపణిచి. మన sass క్తికి అవసరము లెనవానిచే సటి 

_ శేయాస్వభావ మిమాండువిధములగు అవధానములయందును గాన 
వచ్చుచున్నది. ఈయవధానళ_క్రి పారంభమగుటలోన్సు పిదప వర్గిబ్యట 

లోను మూండుతీరులుగ వ శ్రించుట వే, దీని నూడువిధము లగుహాప 

ములకు మూండు పేరులు పెట్ట వానిస్వఫావమును చెలీసిక్రొనుచున్నా మే 

కాని ఈమూటికిని "పెని కనణుకునేంత భేదము చేదు, 

ఎన్ని విమయములం దేకకాలమున అవధానము నిలు చునదియు : 

ఇంక్క తడవ కెన్నివివయము లవధానళ క్రి కిక ey లక్ష్యుయులు 

NE ల తడవ కాగల వనువిపషయమును విచౌారింతము, 

"కెన్నిపనులను మన మొక్క. కేసార చేయగల మను ప్రశ్నయును చేజిని 

మనము మెట్ల మొదట గమనింపవలయును,. తిడవ కేక ములగుపనులన 

మన మొక"ే హారి య ధ్యా సవళమున శచేయలాలిగిననుు ఒక్కసారి 

యొక్క_విషయమునందుమా త్ర త్త మే మన యవధానమును నిలుపగలమని 

చుస్త సుత మాన సకా్యస్ర్రవే త్త త్తలయఫీ ప్రా పాయము. ఒకకుట్టుప పనివా( డొకౌే 

సారి తనయం త్ర తృముయుక్ష్క్ర_ sus కాలి లితోం ద్ఫొక్కు చు 

దుస్తులను కడుచేనమున. తనవేతితో తన యం త్రశాహాయ్యమున 

కుట్టుచు, ఇతరులతో మాటలాడుట లేక చేనినై నంహర్చి యాలో 

చించుట అనుపనిని'సాశ చేయణగలుగుచున్నాయు.. ఇ టత' డు 

మూ6ండుపనుల నొకశుసారీ చేయుచు న్నాండు, .ఈవిధమున నే అభ్యాస 

వశమున కన్తేంద్కియము లొకళకేసారి యొన్నిపనులను జేయునట్టు 

వాని నొకడు వశీపజిచుకొనిన నాతం డన్నిపనుల నొక శేసారి 

say అయినను అతీనిమునస్సు తడవ కొక వివయమునందు 

త్రమే అనధానరూప మున నిలువంగలుగుచున్న ది, మిగిలీనపనుల 

క్షుర చితముగ మనస్సాహాయ్య మక్క_జ లేకయే వానియవయవములు 

చేయుచున్నవి. కావుననే  అభ్యాసవశమున నిం ద్రియములు తమంతట 

తామే చేయుచున్న పనులలో చేవిభమెన లోపము వచ్చినను వాని 

మనస్సు తన సృ స్తుతవివాయమును వీడి ఆ లోపమును నివారించు 

నిమిత్త అట. త్ దెరుగుచున్నది. _కుట్టుపనివానియం త్ర మున 

చీదేనిలోపము వచ్చి ఆయం తృము కట్టుపనిని మానినను కల 

పూర్తి ర్రమె కుట్టుపని సాగకున్ననుు తౌ తౌను మొదలు "పెట్టిన కుట్టు 

'సాంకమె శెండవకుట్లు నాత( డారంభఖింపవలసియూన్ననుు శక మజీ 

| యేవిధముగచేని suas: భంగము కలిగినను ఆకుట్టుపనివాం చాలో 

చించుట కాని, మాటలాడుట కాని కొంతకాలము. మాని తనమన స్ఫును 

 శాను చేయాచున్న పనియందు నిలుపవలసినవా6 డసచున్నా(డు, 

క్రూ ర్నం &న వానికి 

సంస. 

ఈవివయ  మింతనే పటినుండియు వానిమనస్సు కుట్టుపనియందు 

వ్ర వేశించియుండలే దని చక్కల సూచించుచున్నది, తః డవ కొకు 

Wal నునమనస్సు నిలువగల దనినప్పుడు మనసు స్సుపకుయున 

నొకవిపషయ మని మాయర్లము, చి త్ర లేఖుకుం డొక(డు తన చెండు 

చేతులతో నెకశేసారి శండుకాగితములపె కండు. భిన్నరూపము 
లను చి తృీంప(గలీగినను అతనిమన స్పును దృష్టాయం దుంచుకొని 

చూచితిమేని అతం డొక్కపనిని జేయుదున్నా (6 డనియే . మనము 

చెప్పవలసియున్న ది, ఒక అస్టావధాని తనపృచ్చకుని క్రొ కనికి పద్య 

మును చెప్పుచున్న ప్పుడ్కే అతనివిపువె పూవులను కేయాటయు, వెనుక 

నుండి గంటలను కొట్టుటయు, అతడు వానిని 'సరీగ లెక్క పెట్టగోలు 

గుటయు మనము సెనిం చెప్పినదానికి కొంచెము వ్యతిరేక మగ దోంప 

వచ్చును. ఒకగంటకును మచీయొకగంటకును, ఒకసారి . పూవును 

వేయుటకును ఇంకొకసారి పూవును. వేయుటకును కొంఠతవ్యవధి కల 

దనియుూను అట్లు వ్యవధి లేక అచేపనిగ నొకచానితరువాత నొకటిగ 

ఫూవులను వేసినను గంటలను కొ ట్రనను _పెమూండుప నుల నొకేసారి 

యొట్టి అవధానియు కం వడిన లెక్క పెట్టుటకుమా త్ర, చే 

కావలసీనదానిక౦ం కు శిమాత్రమెన at 

వ్యవధి మూండుపనుల నొకశేసారి చేసినట్లు కనణుకుటకు 'కావలసీ 

యాన్నది. ఈవ్యవధికాల మేమా శ్ర మెన 'నుందుటచేత శే, ఆ అహ్రైవ 

ధానియొక్క మన స్ఫాళవిమయమననుండి యింకొకవినయమునకును 

అచ్చటనుండి మటీయొకవినయ మునకున్యు దానినుండి, మరల స్వస్థాన క 

మునకును కనుమూసి కను దెజచునంతలో మనస్సునకు సహజ మడువేగ 

ముతో బరుగాత్తుచుండుటచే పృచ్చకులు స్రేకుకులును అవధాని, 
యొక కెసారీ యెనేీకము లగుపనులను చేయుచున్నా( డని యనుకొన 

నచ్చును. టు స 

తడవ కొకవిపయముమా త్ర, మే మనయొక్క యవధానళ కి క్రిక్రి 

లక్యుము కాగల దనినప్పు న స భౌాగసమన్విత.. మెయుండ 

వచ్చునా లేక భాగరహిత మైయుండవలెనా యని మనము విచా 

రింపవలసియున్న ది, దీనికి. బ్రత్యుత్తీ తర మే మన ఆ విషయ మనే 

రక క ల కలదిగ నుండవచ్చును కాని. దానిని మన మనస్సు 

గ గహీంచునప్పు డొకొ్మ_క్క_ ఫెగమును గృహించి వాని నన్నిటిని 

కుపుటచే ఆవివుయమును న sn దానినంతయు నొకసారి 

యొక శు విపయముగ (చృథమమున (గ (గహించు చున్నది. 

. అవధానమందలి న సమేశనమయును : మన మొకధూమ 

కకోటయం త్రమును ( Railway Engine ) చూచి అడియొక యంత్ర, 

మని కనుంగొనినప్పుడు, దానిలోని 'వేణువేణు ఛాగములను విడివిడిగ 

మొదట (గృహించినపిమ్మట నది యొకయం త్ర, మని తెలి కా నక్ష వాని 

నన్ని టి నొకశుహారి యొక శేయం, తృముగ? చెలిసికొనుచున్నాము. 

అట్లే యొకనూటను (గ్రహించు నప్పుడు, మొట్టమొదట, . డానిలోని 

భాగము లగు వివిధాక్షరయులను “గాని ఒక వాక్యమయొక్క భావ 

మును -: దెలిసి సిక న్రవల యణ నన్న వేణువేటుమాట్లలయొక్క.. ప్ర ప్ర ల్యేకార్థ 



2౬. 

మును గాని మనము తెలీసికొన6 బ్రయత్నింపము. ఇందువలన-నే యొక 

బాలున కొకభాపును నేర్చుచున్న ప్పుడు మొట్టమొదట పిల్లి కుక్క, 

నునుష్యుండు, కొ స్రైను అను పృళ్యేక ప్ప ల్యేకము విడివిడిపడములను 

_ చేర్చక వాక్యరూపమున భావ నతే(డు ేర్చుకొన మొదలిడునట్లు 

మేయవలయు నని మన విద్యాధికారులు చెప్పుచున్నారు. be 

_ మునుగూర్చి సామాన్య మగుజ్ఞానము కొంచె మేర్చడినపిమ్తుట"ే వేటు 

_ వేటుభాగములనుగూార్చి స్పష్ట్రమగు జ్ఞానము నున శర్పడుచున్న ది. 

_ కాని ఆవివరుమునుగూర్చిన సామాన్యజ్ఞానము. - మెంట్ట మొదట. మనకు 

_ కలుగునప్పుడు కూడ్క అది మనకు విశదము కాని కొన్ని భాగములను 

కలిగియున్న దనియు, ఆభాగము _ లన్నియును కలసి యొక్క_టిరే 

 యనియుమ్మాత్రేయు మనము తప్పక తెలిసికొందుము. కావున మనము 
తెలిసికాను ప్రతివిమయమును భాగసమన్విత మైయున్నది. ప్రతి 

_యవధాన కార్యమందున, అవధానమునకు గుజి మైన ప (వృతివిమయ 

మును వేజువేబుఫాగములుగ విభజించుశ_క్షియు ( Discrimination 

_ or analysis), ఈభాగము లన్నియు నొకదానిలోనిభాగము అని 

+ ల్ హాంచుళక్తి క్రి యు rr or Nees బయల్పగు 

ee ఓట్ల క క త వత స 
అవధానఫలిత ములు ; 'ఒకవస్వవును చూబియు 'చూడనట్లుగ 

నుందు మేని అది _కొన్నియంత ర్భాగములను. కలిగియున్న 'దనువివ 

యమును. గృహించుటయు డానిస్వభావమునుగూర్చి 

జ్ఞానము కలుగుటయునూ త్ర, సు తటసించును, అట్లు గాక ఆవస్తువును 

మనయవధానశ క్తి క్రికి లకమ్యుముగ య _జేసితిమేని దానినిగూర్చి సంప్లూర్త 

జ్ఞాన మలవడుటకు నున కవకాళము కలుగుచున్నది. వీవిన యమున 

'మనమనస. సును గాఢముగ లగ్న మొనరింతుమో ఆనివయము 

కావున మన మాలోచించు 

క్ర డుస్వల్బ 

జు పీయం దుండగలదు, చక్కా (గ Se 

 వినయములయొక్క_ స్వభావమును చక్క_ంగం . బెలిసికొనునట్టు 

చేయుటయు - ధారణాళక్తికి చాల. త్ డ్పడుటయు. అవధానళ క్షి 

ఫలితము ం యొక్క ముఖ్యఫ లం (గొ: అ ) 

అవధానములు, "అవధానాలు ౩ Berea దహై వధానము 

అనియా, శతావధానము లనియు6 గొందటు' చేయుచుందురు. వారీని 

మనవారు అహ్రావధాను' సేనియు,  కతౌొవధాను అలనియు6 - బిలుదు 

చుందురు, ఇట్టేయవధానములను ఫటీంచి. గ (గ్రంథములు సం స్కష్భతేమునం 

దున్నట్టు కానరాదు. _అవథానులును ' స్పష్ట్రమగం 'జెప్పరు.. అంచు. 

గణపతి మొదలై నదేవతల యుపాసనవలన నిట్రిశక్తి “వచ్చు. ననియు, కాలము లే ' యైనను చ్యావవశిరికచున "నేక కాలముగనే కాస సవచ్చును, 

నిది య భ్యాసమువలన. రానేక దనియు. a చెప్పుచున్న న్కు కా. ౧. కవిల్వేమ్యు ౨, వ్యస్తా కురి, 3, గణితము, ళీ 

అభ్యాసమువలన . నితరవిద్యలవలెనే . వినినిగూడ చిర్చుకొనవచ్చును! | 

అని. యిప్పుడు ' విద్వాంసులు .. నముచున్నారు. చి-తెకా,గ త్రము 1. సంభావణమా నను నెనిమిది కార్యముల నవధాని యేకకాలమునందే 

జేయుశ _క్రియు, - ధారణాశక్తియు. “నెక్కుడుగం ' “గలవారి కవధ్యానము. 

| నని నియమము లేదు, ఇందు గొన్ని మూల చేని 1 కొం౦దటు. చెప్పెదరు. సులభసాధ్యము ; అన్యులకు సొంకకష్ట సాధ్యము. 

నిజము గాదు. 

| సకకాలనుందు నీయ(బడవు. కావున గృనుము గాల కెప్పంబడినప్రళ 

అవధానము 

అవధానమునుగుటిం చిన ఎ వ్యాసము చదువు వారికి నొక్కు. 

సారి .( ఏకసనుయావచ్చేదమున ) ఎనిమిదివివయములను గాన్ని నూటు 
వీవయములను గాని మన 

వచ్చును, కాని అహ్టైవధానమందు( గాని శతావధాననముందు. గాని అవ 

ధాని అన్ని విషయములను ఏకకాలమందు 

సెట్టు గృహించు నన్న సం దేహము. గలుగ 

గృహించుచున్నా డనుట 

ఒక వివయము మనచ్భష్టిప థమునకు కానున్న న యని 

మొదట చెలిసి యెదుకు చూచుచున్న ఫ్ర ఇకా విహయయమును గ్ పంచు 

టకు మనసునకు ౭౬ మానముల కాలముకం కు నెక్కు_డుపట్టదు. మాన 

కాల మనలా నెక సెకనులో ౧౦౦౦-వ వంతు, ఆయా అవధాని 

యొక్క గృ గ హణళశే కిని బట్టి. ఈకాలము హెాచ్చుచుండును తస్తచుండు 

ను. కావున నతినూక్ష కాలములో గ గ హీింప(బకువిప యము లన్ని యు 
మనకు చేకకాలమందు జరగినట్టు కానవచ్చినను భిన్న భిన్న కాలము 
లంటే మనస్సుచేత గ, గృహింపయబడును. ఇదియు6(గాక యీ యవధానము 

లలో నవధానకార్యమునక కం శు ధారణ) (Retention y, ఈ స్మృతి: 

( Reproduction, memory ) అను మానస, కి శ్రయలపనియే యెక్క 

డుందును, త్రథమ పృచ్చకుని ప్రశ్నయ, ద్వితీయపృచ్ళకని 

ప్రశ్నయు "నీశకకాలమంధు నడుగంబడవు. సృత్యు త్త ర్రరములును 

x 
లన్నియు, జ్ఞా జూపక మంచుకొని, మరల నావరుస వచ్చినప్పుడు గాని, 

నడుమ నడిగినప్పుడు. గొని ప్రశిషృచ్ళకుని ప్ర కృలకును తగినజవాబు 

చెప్పుటకు ధారణాళ క్రి యు, సృృతియు నెక్కుడు, గావలయును, 

అవధానము, చారల వ స్మృతి య్యే కీ వేటు వేటు మానస సవ్యాపారము 

లయినను. వీనికి బరస్పర సంబంధము కలదు. లక్ష్య ప్రూర్వకముగ 

( అవధానప్రూర్వకముగ ) గమశిం చినచినయము - చక్కగ ధరింప (6 

బడును అనంగా బాగుగ మనస్సులో నాంటును. అట్ల eee 

నురల వలయు నెడ కీ శ్ర ముగ జ్ఞాపకము వచ్చును. 

ఇక నష్టావధాన కళభావధానవిధానములును, వాని చేయంబకు 

నుపాయములును. “సం. గ్ర హముగ6 జి ప్పెదను, 

అష్టావధాన ను: 

అహ్లైవధాన'. మనంగా, 'చీకకాలమునందు చెనిమిదివిపుయ 
ములను. మన స్సుచే. గ, హించి ధరించుట, నీక కా ల మనంగా 

మిక్కిలి. యవ్యవధిగలకాలము. శ్నా స్రీ యరీతిచేత నవి భిన్న 

మస్య, WU పురాణము న. "కావ్యపాఠకమ్యు రం చదరంగమ్ము లౌ, 

చేయుచుండును. అష్టావధానయునకు' నీ యెనిమిదియే' యుండవల్లయు 

mR "కందుకూరి. విశేశలింగముగారి . స్వీయచరి త్రము. , స్ భాగము, కవ ప్రకరణయు 

Fs Rihot' క్ Psychology హా Aftention, P. 
న ఇ అ. 



వినిలాశ్ 6 కవిత్వము ”, : 

విత్వవివయములు, ఆశుకవిత్వమునంధుధహుడ నవధాన మెక్కు_వగ 
నుండవలయును,. ఇందునుగుణించి ఈ ఆకుకవిత్వము* . క్రింద: నధిక ముగ 

వ్యస్తాతురి : ఒక్క వాక్యమునందలిపదము లాకొ్కక్క టి 

బృచ్ళక నియిస్ట్రము వచ్చిన క, క మముగ నిన్నవయక్నర మిచె యని 

చెప్పినయెడల "నన్ని యు విని pe మూల వాక్య మిది యని యవధాని 

చదివి చెప్పును; లేదా యొవరికిని బేలియకుండం' 'గాగితము మైని 

అతురముల కంకలు వేసీ అక్షరములను కత్తిరించి 

అందు నిస్థము వచ్చిన క్రమమున నొళొ (క్కటి యవధానికి( జూఫు 

వాక్యము చూసి 

ముత." ఆర్హయా క మైన వాక్య మైనయెడల నక్షుక మలసహహా'సము. | సారి .తటస్టింపవచ్చును. అప్పుడు పొరపాటు పడవచ్చును. ఇదెయంం౯ 

కొంతవజుకు జ్ఞాపకశక్తి క్రి క్రి సాయము చేయునుగాన్ని . పెక్కు_సారులు 

ముప “వాక్యమందలిపదయుల నీయక, న. .బేనియుతర 

సమూహ మొకటి కల్పించుకొని యందలియక్ష.ర ములను జెప్పును; 

లేచా అవధానికీ య చెలియనిఫామలో నివాక్యమందళి అతరములవైనను 

చెప్పును. అప్పు డీయవధానము కొంచెము కన్నము. దీనికి.. కతావ 

_భఛానమునందు. జెప్పంబడిన నూజుస్టిరళబ్టమల సాయము తీసికొనవలెను 

( దీనితరువాత :: రచింప (బడిన శశాలధాన విరామం జదువుండు). 

విర నామములకును ఈయ కఇరములకును' సి రసంబంభము . కలుగంజేస్ 

కూసవలెను. "వీ లగు నంతవణకు, పృచ్ళకం డిచ్చిన అక్షర మొకళబ్దము 

రయొక్కు 

అవధానిమన స్పుబోని' భు వళబ్దమునక్రునూ "సంబంధము ' om 

ణా-వ అక్షురము _అవధానియొక్క. కావ 'ద్రువశీబ్దము 

6 పాము” అనుకొను(డు. అప్పుడు అవధాని “పాము చలివీమలచేత( 

జిక, చావదె సుమతీ * అని యొక వాక్యయును కల్పీంచుకొ నును. 

మరల నతీయకు వరుసగ నక్ష.రములను జెప్పునపుడు ౯-వ సంఖ్య 

ఆతనికి నమునసులోనిక్లి రాల్తాన్వే “5 పాము 1 అను ధ్రువళబ్దమను 

దానితోపాటు ళ్ పాము 'చలిచీనులచేకం జికీ గ్రా చావ సుమతీ ? 

అన్నమాటయుం దోంచి ౯ వ 'యకర్వము 6 చి యని స్పష్ట పడును, 

ఈక య. యంతయు నభ్యాసముదే ని నొక సికనుకంటే , నెంతో 

తకుపై_న కాలములో. జరగును, ఇహైమరము శబ్దమునకు. మొదట 

నుండుటకు విలు లేనియెడల శబ్దయునకో ము స్థన చివర 'సుండునట్లు 

ఏర్పటు చుకొ నవచ్చును... Pers నాల్లు హల్టులు గలసీన సంయుక్తా 

తర. మనయెడల నాయక్షరములు “విడంీసి చేటు పదముగనో 

పదములుగనో "యేర్పాటు." చేసీ కొ, సవలయును. స్య ' ఆనునక్షుర 

మిచ్చినయెడల్ల , నిది గలకబ్దము. ధొరపట దుర్గ భయా. కావున దానికి 

సర్తుగ్ల క స సంగయ్య ) అను, శబ్దమును -కల్పీంచుకొని . ధు వళేబ్దముతో ( 

నల్చుకొనవలెను. ఈ. శబ్దముందల్' మొదటి అకరమ “స్? కును, 

రెండవయకురము.. రన్? కస్సు మ్లూండవ్వయకురము “య్ కును 

క 

ఉద్యోధక్షములంగ _ నుండును, ఆభ్యాసమున్షలన. Meets దన, స 

దినాభినృద్ధిం "చెందును. చట న న క్ ఖల్ ళ్ న శల + క్ ఫ్ శా 
స్ట - షే 4 పీ క . 3; 

' క్ష్ కటా ~~ ' శ్రే ౪కి లలి, తనే bh అక బని సహస గక ,ళి క్ 1 ఫ్లు _ 

౭3 టు . : ష్ట్ర 

6 సమస్య” * అనునవి నిజముగా ఆకుక . 

ప ధమాకురముగ నుండునటుగ6 జూచి యాశబమునకున్యు. UU స్ట ట్ 
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“నిషిదాకురి? యని యొకవిభము కలదు, వర్శనమలోే న్ 

యతక్షరయులు రాంగూడ దని పృచ్భకుండు హరు -పెట్టును. దానికిని 

చేకాక్షరకోశాదిజానమును, సంస్కృ తాం ధ, ధ పొండిత్యమును బాగు౫ 

నున్న యెక జల Pear నుండును, " 

గణితము : ఒకడు గంటలు కొట్టుచుండును, అవధాని యితే 
రొవధానముల జేయుచు నాగంటలను లెక్క పెట్టి చివరకు నిన్నిగం టు 
లయ్యె నని చెప్పును; లేదా ఒకండు అవధానివిఫుపెని ఒకొ్క్కాకగ్రా= 

పూవును వేయుచుండును, ఎన్ని పూవులు జేసినదియు చివర కవధాని 

చెప్పవలెను. వీనియందు. నవధానియొక్క_ దృష్టి కొంచెము శీ శద్రగ 

నుండవ లెను. ఒకప్పు డితరము _లగునవధానములును ఇదియు . నొక ర... 

గాక్క వీనిని లెక్క పెట్టునప్పుడు ౧౨,౨౩౮ అని "లెక్క పెట్టుకొ నూ 
చున్న యెడల నెక్క_డనైనను అంకెలు పొరపడవచ్చును. శీందలి 

తడవ లెక్కించినది మూ6డొా నాలుగా అని సంశీయము రావచ్చును. 

కావున ౧టి కాంగానే పరబ బ్రహ మనియు, ౨ కాంగాసే చె దై పత 

మనియు, 3 కాంగానే. శ న. లనియు, ర కాయగానే వేదము 

లనియు మనసులో నీ ప పృకారము మొదటి ౧౦ సంఖ్యలకో ౨౦ 

సంఖ్యల కో ఒక కనాను క్రమమును, తరువాత ౧౦ సంఖ్యులకో ౨౦ 

సరఖ్యలకో మజీయొక నామ క్రమమును Sata సి whe a 

సంఖ్యలు తప్పకుండం జేలయగరవు. 

గణితవివయమునందు శెక్కలుచేయుటయుం గలదు, కొందలం 

కూడికలు సీణకార భాగహారములను చేయుదురు, కొందటు ఇంగ్లీ హై 

శారీ కెచ్చినయెడల మనసులో లెక్క చేసికొని వారము చెప్పుదురు. 

ఇందుకె వీరు గణితళాస్త్రమునందు. నిట్టి లెక్కలు చేయుటకై కల 
oe ag శోర్చుకొందురు. 

నతాోవభానము: 

శశావధానమందు నూర్గురు : పృచ్చకులు వరుసల 

సార్పుండే అవధానిని. శ్రుమముగ నూజువివయములను గుతించి 

తమకు నిజము వచ్చినవృ త్త Ln వర్శింపు మని 'యడుపదురు. 

అవధాని 'మొదటిపొని యొద్దనుండి చివరవానివజకును వరుసగ నొకొశ్రా 

క్కనికి. వాడు సోరినవీవయమును గుటేంచిసవర్లనము వాండు గోరిన 

వృత్త మున మొదటి చరేణము" చెప్పుకొనుచు బోీవును, నూజవవానికి 

ప్రథమదరణమ చెస్ఫినరరువాత మరల _మొడటిపృచ్ల కుని యొడ్దకు 

చేరణమును. జప ప్పును, గ క్రమముగ నాల్దుచర ణములును నాగ తి 

చేయును. తరువాత మొదటినుండి 'చివరవానివటకు నొక్కొాక్కా నిం 

బూచి tes వ. బూ ల్సిన 'నాల్జుచరణములును చదువును, 

me Sra ws వరనము'ే పెట్టక, కాన్ని 

మను. మొదలయినవి )? అష్టైవధానములవలె గంటలు కొట్టుట, పూలు 



కాక వాన్ని కృమముగాడ జ్ఞాపక ముండును, 

చెప్పులు, ల ణన ఈక కరణము, కళ కాలు , మామిడిపండు, 

౫౭౮ 

వేయుట మొదలయినవియు 'బెట్టుదురు, కాని వర్ణ నములు సమస్య లే 
 యొెక్కు_వగ నుండును, కావున గవిత్వము చెప్ప (గల్టినవాలే సాధార 
ఇముగ శతావధానము చేయగలరు, వారివారి భా పొజ్ఞానమునుబట్టి వర్ల 
నలు సమస్యలు సరళ ష్టర కు తెలుస పారికీ మొదలయిన భాహ 

లలో జెప్పెదరు, 

పూర్తిగ శతావధానము. శే గాలము ౧౬ గంటలు 
మొదలు ౨ గంటలవజకును పట్టును. ఇన్నిగంట లాకశేరీతిని సభ 
చేయుచుండుంట కష్ట ఘు గనుక 

సభ చేసి we బూ ర్రి చేయునురు. ఇది 

యాం, ధ్ర బచేళాచారము. డా త్రరహీందూదేశేమం చేయవభధాన మెనను 

ఒక్క సఫలాశిం బూూర్ధికావలసీిన దే. అట్లు కానిడానిని' వారు అవధాన 
మని యనశేయనరు, కావున నచ్చట క కా కాగా?! లరిది. అష్ట, 
పోడళ పంచవింశతి అవధానములే జరగునుండుమను, ఫతావధానము 

మిక్కిలి శ ర్పామ్మప్తదము గనుక సాధారణముగ నొక్క_సారి చెప్పినవానికి 
శ బృత్రాన్రద్రాన్సి * యన్న బిరుదు వచ్చును, అట్టివారు మిక్కిలి. తక్కవ; 

శతావధాను లన్న పేళ్లు పెట్టుకొనినవారు. సాధారణముగ - నిరువదె 

ముప్పది యవధానములసుమా తృ క ము “చేయుచుందురు. . 

ఫతొవధానమునందు నూర్దురుష్ఫచ్చక. లడిగి నవర్ల ననిన యము 

| లును వృర్త తములును (పూ సొకురమును జ్ఞాపక కు టు 

ఇంతియ కాదు, ఏపృచ్చకునియొద్దకు వచ్చునప్పు డా పృచ్భకనివివ 

యము, వృత్తే తము, అవీవజుకో6 జెప్పినచరణముయొక్క_ ప్రాసాత్నరము 

జ్ఞాపక మున్నంగాని తరువాతి చరణము చెప్పుటకు bam, కావున 

నవధానియొక్క_ అవధానధార ₹కాజ్ఞాపకళ కో లీతరజనుల : యాయాః 

శ్రక్తలకంకు నెక్కుడు తీ వృముగ " సుండవలె ననుటకో 
లేదు. కాని యా మానసక క్వో లెంత. త్రీ వృముగ నున్నను శీవలము 

. వానిసాహాయ్యమున నే అవధాన ములు శేశణబట' య సంభవము. 

కావున నామానసికళ కులకు. దోడుపడుటకై కొన్ని యాపాయములను 

పన్నవలెను,. ఈంయుపాయములు 6 జ్ఞాపక సిద్దాంతము (Law of 

. Association ) అను మానని సిక సిద్ధాంత ము ననుసరించి పన్న (బడును, 

విడివిడిశబ్బములను జ్ఞాపక ముంచుకొనుటకం క నా విడి డిశబ్దయు లే 

అతత జెప్పంబి సి నయెడల న్య ముంచుకొనుట సుక 

రము, ఆకథలోని పృతిశేబ్దమునకోను ఇతరకేబ్లయులతో కథారూప 

సాహ-చర్యము PSAP కలిగినందున్క 
జ్ఞూపకముగం ( Reminder) బని చేయును,“ వుషై కప్టై కాగా 
తెచ్చె * ననుమాటలు అర్థము లేనివిగం .. జెప్పి జ్ఞాపక ముంచుకు 
మనిన 6 గహ ముగ నుం హ్, కాని, * ఫుక్తై వనంగా రాము(డుపు కైన 

(కశ? pon సేతువు క క్హైను, కాళ్తో? ననగా రావణుని 

గాశ్రైను, థ్ తెచ్చె” నన(6 గా సీతను తెచ్చెను ఈ అని రామాయణకథతో 

తు కలీపి యామాటలు చెప్పినయెడల నవి జ్ఞాపకమురడుట యే 

అక్సే 

హై Uy ౬ గంటలచొప్పున 

 నుండవలయు నని. లేదు.. 

_ చేయునెడల. వారజాబి తొ త పన 

గానిసంఖ్య ఇంట సే 'చెప్పునట్లును. 

అవధాని 'జాబితౌలాే ౧-వ శబ్దము 

స సందేహము 

అంకె ( bles: న్ 

నివి యితర శబ్దములక్రు 

విల ల వాండు 

అవధాన ములు 

గ మకుగ( 

a వా(డు 
ar) 

జల్లెడ అను పదిమాటలు మరల జెప్పు : మన్నయొడలం 

చెప్పుట కష్టము. ఈపదములనే యొక కథగ నల్లి ఒక 

చెప్పులు తొడుగుకొని కజ్జ పట్టుకొని చెవిలో నీంశేకలము దూర్చు, 

కొని కరణమును వెక్కి_రించుచు నడవగా నాతనికా లొకకప్ప పెం 

బడి చేతిలోనిమామి కిపండు జాటి క్రిందం బకి జలెడవలె నంతటను 

చిల్లులు పడిపోయెను అని చెప్పినయెడల నీపదము లన్నియు సులభ 

ముగ జ్ఞాపకముండుటయేకాక వాన్నిక్క మము'హాడ జీ ప్టీలో నుం డును* 

ఇట్టి కొన్ని యుక్తో కులనే అవధాను "సుఫయోగించెదేదు. _ వానివిధము 

కొంచెముగ వివరించెదను, 

' ఎ అవధానములు చేయు చేగ్చుకొనునప్పుడు మొదట నవధాని 

నూటు పేళ్లు. కనుము. దప్పక వల్లె వేయును ఈ. "పేర్ జూబితా 

sae నొక ,_కవిధముగ నుండును, ఒకయే విధముగ 

కాని యిద్దబు అవధానులు కలసి అవధానము 

లేనియెడల 

నవధానము తప్పును, ఈ ఎ ఫేళ్ళ జాబితాలో చేసేరు ౩ ఛెప్పినను అవధాని 

సంఖ్య యక నా పేదు 

యలవాటు చేసికొని3వయుం కును, 

6 శంకరుడు? . 3౮-వ శబ్దము: 

6 .ఏంఫుకుకట్ట ”, _శి౫వ, శబ్దము 6 గజము ౯౮వ శబ్దము 

6. ఉయ్యెల ’ అని అనుకొందము: బాగుగ వలి లీ ంచినందునను, అదేపని 

అ సకృదావృ త్తి తిచే నలవాటు'. చేసికొన్న ందునను wun = గా 

అనంగనసే * శంకరి' - పదమును: ' శళంకరుండు' అనగనే ౧-వ 

చెప్పునటును ఆజాబితాను వలీ ంచి, 
52 య య 

సంఖ్యయు జ్ఞాపకము వచ్చును. ఇే' అన్ని యంకెలను గుటీంచియు, 

కబ్బయులనుసతీం చియా నని -తెలీసికొ నవ లెను; ఇది. అవధానుల మొదటి. 
పాఠము. ట్ల = . 

. ఇట్లు th సం సిద్దు ,ేనయవధాని, తనశబ్లరులకును 

పృచ్చక సని పళ్ళ వినయ యునకును. సంబంధము కల్పుకథలను అల్లుట 

నేద్చుకొనవలెను. అవధాని ౧-వ పృచ్ళకుని యొద్దకు రాయగా ఆ 

నాకు పరీకాఫలితమున కై యెదురు చూచుచున్న పిల్ల వానిమానసికా' 
వస్థను వరి ఇంపు మని అడుగును అని అనుకొందము, 'అవధాని (౧-వ 

కావున కంకరునకును పరీక్ష పిల్ల వానికిని సం 

జంధము గలకథ కా అవధాని వెంటనే కల్పించుకొనును. 1 పర్కూ 

ఫలితమునై. యెదురు చూచుపిల్ల వాండు తన్ను శంకరుడు ప్యాసు 
చే? సిసయెడల శెండుక్రా బ్బెరకాయలు కొ ్వైద నని మొ మ క్కెను అని 
యొకకథ తనమన-సులో ఇంటినీ అల్లుకొనును.. . *కంతమోా 

కాలము పట్టదు, అభ్యాస మధిక మెనకొలందెయిం ఒకసెకనులో. నర 
పాలుకూడం బట్టదు. ఇట్లు కథ కల్చించుకొనుటవలన ఈళంకరపదము 
చ్వారా ౧-వ సంఖ్యకును, ౧-వ పృచ్చకునివినయమునకును అవధాని 
మన సులో లంక కాడ్కి మరల( గావలసివచ్చినపు డెల్ల జ్ఞాపక ముగ 
నుండును. అన్ని పదములకును వృళ్ళసనివినయముతో సంబంధము 

| కు నని es Py. కాని ని అభ్య సము' 



తవభానములు 
వలన, టై విపరీతములె న ₹ండు విపషయములకున్కు లంక “పెట్టునల 

వాటు న! సమకూరును. పరీక్నపిల్ల వానికిని ఇతర శేబ్ణములకును 

సంబంధ మెట్లు కుదురునో చూతము, లావ పృళ్యకడు గాక 

కరవ పృచ్చ కండు ఈ( పరీకుపిల్ల వాని) వివతయమును' వర్తి రై రపు 
మని కోళి ననుకొసుండు:; అవధోనుల కరా-వ శ్రట్టము క చీశరుకట్ల 3, 
పిల్ల వోనికి దీనికీ సం బంధము కోల్ఫుటు యెట్లు * * పక్రీమభ లీతమున కై 
యెదురుచూచు చున్న పిల్ల నాయడు: తాను. తప్పిపోయిన యెడల దన్ను 
తనతల్లి ల పురుకట్ట. తీసి కొని కొట్టును అని భయ పడుచుం డెను? అని 
కథ కల్పించుక్తొనవచ్చును; మజేయొకవిధుగ నె నను గల్పవచ్చును. 
ఇట్లు “ చీంపురుకట్ట శబ్బసాహ చర్యము చేత నవధానిమన సులో 3౮-వ 

సంఖ్యకును పరీకపిల్ల వెనికిని ( ఆయవధానము ఫూ ర్వీయగువజకు ) 

నె తెగనిస సంబంధము కలుగును. మరల నవథాని యాపష పృద్భకుని 

మమొద్దకు వచ్చి రెండవ చరణము చెప్పవలసీవచ్చి నప్పుడు గాని, నడుమ 

నెనె నను ఏ9౮ర-వ ప ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పు డని. యడిగి నప్పుడు 

గాని అవధానికి ఈ కల్పితక థ వర్షనీయవివ యమును జ ప్రీకిం దెచ్చి 

యిదివజకు 6 జెప్పినచర ణములను అందిచ్చును.. ఇస్తే స్లో వ పృచ్చ 

కుడు ఈ నిహయమును వరి రింప్రు మని కోరిన యెడల, ౭ఎ(-వ ip 

మగు “ సజ్ణము ’ త్రో స గల్ప నా క్రిప ప్పుడు ను. 
ఓ ఉలి. 

మున్నయె ళో. నెక్కి పరీకాఫలీతమును 

కనుగొని వత్తు” నని sae యను కి నెను ఆనీ కథ కల్పించు 

కొనవచ్చును. ౯౮-వ పృచ్ళకుం డడిగినమెడల ఈ నాబాలునిమనస్సు 

ఊయ్యలవ లె నూయగులాతుచుండె” నని యల ల్లొ వచ్చును, ఇట్లు కొంచెము 

ఆలోచన చేసినయెడల నెట్లిశబ్దము నె నను 

నె నను కల్పవచ్చును. కల్పిం చుకొనుకథలు, సందర్భ ములు వినుటకు 

సొంఫుగ నుండవలె నని, లేదు, ఎట్టి అవక తవక లుగ నున్న విగను 

ఎట్టి ఏ చిత్రమయిన ఊహలు గలవిగ సె నను ఉండవచ్చును, అవి అవ 

థానిమనసునం దే యుండును. ఇళ రులకు 

నినెటు హొ సుక వెళ్లి 

జెప్పంబడవు, ఆయన 

మనస్సులో శెండువిన యములకో సంబంధము కలుగుటయే “యు ద్లేశము. 

కా ల వర్ల నచిషుయములకును సాధారణప్రుగథ. వాసం 

నప్పుడు, స్థిరనామములక' సంబంధించిన లేక పోలిన. యితరనామ 

ములతో స సంబంధప అిచి, భయంకరకృత్యముల్కు విపరీఠ కార్యములు, 

అద్భుళ చర్యలు కల్ఫించుకొన్న యెడల మనఃపటమునందు నవి, దృఢ 

ముగ నాంటుకొనును, ౨౫-వ పృచ్చకుండు. సెటిల్ మెంటునుగుతంచి 

యడి౫ ననుకొనుము, 

ముడు ) 

అవధానులవారి ౨౫-వ శబ్దము 

అనుకొందము, 

(0 శ్రీరా 

వీలు లేనప్పుడు బలరాము(డ్కు పరశురాముడు, రాముడు మొద 
లయిన సేళ్ల తో నెనను కల్చ్పవచ్చును, అవధానులు తూననీయులగు 

మోచర్ల రామచందృరావుగారి చనబుగుదురేని, మాన నీయులగు రామ 

చంద, రావుగారు లెజస్టెటివ్ కాన్ఫిలులో 6 "సెటిల్ మెంటును ' సణించి 

(జ 
తిపత్యలగుం డె లదరునట్టు స సంభాషించిరి అని కల్పించుకొందురు. 

ఇయక.వృత్తము, 

నప్పుడు 

ఇందు వృత్తే త ముసంగతిహాడంి 

| మాలకు * 

ఎట్టివిమయముతో 

శ్రీరామునితోం గథ కల్పిం చుకొనుటకో 

| కుండం బనస స వేప్పినవానినిని * అవధాని ) యందురు. 

టలో పదము, 

౫2 జా 

| ష్ ఆ ఆ న్ ల్ల ఈ ప,కారము కృచ్చక బంకు జ్ఞైపకము వచ్చినతో చే దానికి 

సంబంధించినవిస యము జ్ఞాపకము పచ్చునుపాయము చెప్పంబడినదె. 

చ్రౌసమును జ్ఞాపక ముండు నుపాయ మెద్దిరోా 

యిరువది యవధానములుమా త్రము చేయు 

దానిని గుటించి. 

యంతేకఘుంూర్వము. చెప్పినచరణము జబ కమునక్రు వచ్చును. 

వఏిచారిరతము. 

విన యము జ్ఞాపకము రాంగాశే, 

కాని 

నూటు అవధోనములు చేయవలసీవచ్చీనపుడు ఏవియెనను గుర్తులు 
పెట్టుకొననియెడల నోకప్పు డవధానులం పారపడవచ్చును; కావున 
నట్టి సంశయము వచ్చినపుడు నిశ్చయబుద్ధి కల్లుటకె వృత్తమునుగూడు 

నంతకుయిార్వము. కల్పిం చుకొన్న కథతో స్త పె శ్రైదరు. కార్లూ 
లము మ క్లేభము, ఉత్పలమాల, చంపకమాల్మ్య సీసము, కందము? 

'లేటగీత, ఆటవెలది మొదలయిన వ్భ్తే క్రములెపేళ్లుగాని గుర్తులుగాని 

కధతో గలయునట్లుగ నల్లుకొంనురు. ౧-వ పృచ్చకుండు పరీకు 

పిల్ల వానినిగుజించి శార్దూలముతో వర్లింపు మని యడుగగా 6 కాలు 
C౧ 

వాడు. ఫంకరుని ధ్యానించి కొబ్బరికాయ కా క్రైద నని 

మొక్కును” అని కథ api నని యిదెవజకు 6 “ఇెప్పితిమి. 

లసియుండవలయు నన్న “పిల్ల 

వాడు శంకరుని నని 1 ధ్యానించి కొబ్బరికాయ కొ Es 

నని మొక్కును * అని కథ కల్సించుకొందుకు. “మ క్లేభము ? చెప్పూ 
మన్న “~జచర రృభరుని ధ్యానించెను ' అని అనుకొందురు. ఉత్పల 

పెద్దదండ ) అనియు, చంపకమాలకు | చిన్న దండ " అనిరయూ 

కందమునకు కందెపెండలములు మొదలయినపదములునుు నీసమునకిప 
వెండి బంగారము సీసము మొదలయినపదములును గుర్తుగ ' నుంచు 
కొని వీలు పృకారము కథలో (6 గల్పుచుండును. కొంద ఉంకొక 

మార్షము నవలంబింతురు, అకారము వము తెభమునకును, ఆకారము 

శారూలమనకును, ఉకారము చంపకమాలక్రును. ఊకారము ఉత్పల 

మాలకును ఇకే మిగతగు రూలు. పెట్టుకొందురు.  ఈగర్తు పృకారము 

౧=వ పృచ్ళకు డదేషిన ప పృళ్ళుకు 'పరీ కపిల్ల వాడు పరీక్ష re 

అయినయెడల శంకరునకు నూటుమూ మి డికొయలు సమర్పిం చెదను. ౫ 

అని మై, క్కె నని కథ కల్పించుకిొందురు. “మామిడి? శబ్దములోని 

మొదటఅక్షర మెన “మాలో *ల” ఉన్నది గనుక నది  శార్చూల 

వృత్త త్రమునకు కను. ఇట్లు 'ప్రాసములనుగుణించియుం . గర 

కల్పీం చెదరు, సె “సై ప్రశ్నమునకు ను గ నాకీ మొదటిచరణము చెప్పం 

“దృ ప్రాసము పడినయెడల సెకోథలోం బీవర “అని మ్రొక్క్క_ చు 

వాండు నప్రంచెను 1. అని కలు alas 

దైదికావధానము : . న 

6 అవధాని శబ్దము 'మొదట వేడాధ్యయ నమునుగుటీంచి వాడుక 

లోనికి వచ్చినది. అడిగిన పన్నముగాని పనసగాని తప్పక చెప్పుటకెర 

త దేక దృష్టి కావలయును, అదియే యవధానము, *తు% చి తప్ప 

పనాస చెప 

(క్రమము జట్క భన్క రథ, పంచసంధి అని ఐగువిణ 



ఛం 

ములు కలవు, ఇ వన్నియు. దస్పక చెప్పుటకు నద్భుకధోర ణాళ క్త 

యుండవల మును, మొదట బదిపం డ్రైండుసంవత్సర ములవజుకును 

సంధ వల్లీ ంచి తరువాత నసకృదావృ త్రియున్న యెడ డల నిని యన్నియు 

gis ఇందులో న'నేకవిధములయిన చిత్రములు చేయుచుందురు, 

పనసలం దీసికొని మొదట నన్నింటి మొదటిపదములును, తరువాత 

కును 

ఒక పనస దీసికొని మొదటి చివర పదము లొక. 

నన్నింటో teas తరువాత "నాల్హవపదములును ఇట్లు. 

టి సు తరువాత మొదటనుండి రండవపదమును చివరనుండి రెండవ 

పదమును తరువాత మొదటినుండి మూండవపదమును చివరనుండి 
. _మాండవపదమును ఇట్లు గబగబ వెష్పుదురు. వని 

” 'స్వరావధానము : 

౦ వె దికావధానమునందే స్వరా వధానమన్న జన. కలదు, 

చేదమంత్రుములకు ఉ దా త్తానుదా శ్రస్వరిత ప, పచయయు లను నాల్లువిధ 

ములస్వరములు కలవు, ఈ నాల్గుస్వర ములకును నాల్గు పే ళు గుర్తు పెట్టు 

కొని పృచ కండు దూరముగ6 గూర్పుండి యొక పనస మనసులో 

ననుక్రాని1 డ్రేళ్లేమియద బొటిమన, చ్చే లీతో స్వర ములుమా త్రము 
చూపును, ఆ ప) ళ్లు రును చూచి అన ఆపనసను గుర్తించి చదు 

వును, ఇందుఖ్' స్వరావధాన మను నొక గ గ్రంథము. కలదు. అందు 

"ఊదా త్రము మొదట గల పనస లివి) అనుదా త్రములు మొడటర "గలవి 

యివి యని విడందీసి వెప్పణడియుండును. అవధాని వానిని పొఠము ' 
'చేసీయుంచును. 

సె తా (తావథాన ము: 

cen నిద్రఐవధానులు పనిచే యుదురు, 

శాప్పండి మనము కాగిత ముమో(6దను ప్రాసియిచ్చినమూటలం గదల్పకం 

కేవలము కనులను కదల్ల్సి రెంగవయవధానికిం చెల్చును, 

" .కనులవలనము. జాచి యామాటలు నోటం జెప్పును. వీ రిద్దలును 
మొదట నతమరములకుల గనుసంజ్ఞ లేర్చజుచుకొందు రనుట స్పష్టము, 
అ హ్టేర్చజుచుకొనినను, కన. లాల! చేత త్రీ చలనమును 

ల అనుసరించినంగాని mgs కనుంగొన లేడు, " 

అవధానము, యోగము! . BE 
ఇటీవల మన తెనులసచేశమందు 'నవధానములపిచ్చియ్యు. ఆశు 

కవిత్వములపీచ్చియు హెచ్చినది, 
_నార్దుపద్యమయు లల్ల చేర్చిన పతి వా(డును కతావధానియే.. అవధాన 

.. శక్తి నెంతవజుకు నఖివృద్ది చేయవచ్చు నన్న విస యమును జూఫుట 
| కవ్వం డేనియు నొక్క_6 డిట్రియవధానముల వెంట+దగిలినను తగలవచ్చును 

ఎక్కు._డుజను లవధానములు చేసినయెడలం బ్రయోజనము లేదు, 
ఎక్కుుడు శృమచేసిన యెడల విద్యార్థులకును, 'సామాన్యజనులక్రును బుద్ది 

కానిం. 

దు. భభ pore పుం నొక్క_ కాలమున లక్యమం 

పచ కనకం 

స్వరము Ps.) Mg - 

ఒకడు దూరముగ. 

ఆతం డా. 

డ దన్న సంస్కృత గ్ల ంథము. ఇంసు 

ఏ పిల్లవాండును అష్టావధాని యే 

వన్య శరణ్య, గిరి పర్వత, సాగరం. సర స్వతి, భారతి పురి. 

బనసపాఠము రానియెడల. బనసగల కాగితము  అవధానికిం .గానరాకుండం, దనయెదుట? చెట్టుకొని 

అవధూత అవధూత లు 

పెట్టుటకు యత్నించుటకం మె ' నొక కోలమున  నోకవిప యమునందు 

నిళ్చలముగ . దృష్టి నిగాని మనస్సును గాని నిల్చీ, త దేకనిస్టతో ననుసంధా 

నము చేయా-సొమర్ల స్టమునకై.. ._పొటుపడుట మనవి ద్యార్థులకను, ఇతర 

జనులకును ఉపమయోగకరము, దీనినే యోగ మందురు. కావున' శతావ 

ధానమునకం"కుం బి (బృైపంచమునందు నేకావభాోన"మీ' ముఖ్యరు'గ విద్య 

ధులకు ఛావక్యీకమ ఇతర విష యఖయు లన్నింటిని వుజుచి యేకవిదయ 

మునందు. గొంచెరుకాలమెనను. పూర్తిగ మనసు నిలుప రిగల్లితి మేని 

యావిపషయమును వేయిసారులు: వల్లీంచినదానికం;కె . నెక్కు_డు గట్టి 

గన్ను: స్పష్ట్రముగన్వు ఆఅ దలముగను ఆనిషయ మలవును. 

గ్రంథ సంగ హాము : 

ఆవధానమునుగుించి సంఫగ్మృతమునందు గ గృంభ మున్న ట్టు 

కానరాదు. ఇగీవల శ్రీ యుత నందగిరి -శీవగరీరావు గోరు 6 అవధాన 

దర్పణము ? అను "తెనుంగు గ గ్రంథమును ప్రకటిం ది నారు. అవధానమును 

గుణిం చిన రవాస స్యములను లట దాగి యుంచు చుండ వ్(గ విరుతమ. 

యనుభవములను పుస్తక రూపముగ6 ట్రైకటించి ప్రపంచమునకు. 

జెల్చుట. యెంత యు క్లామాపాత్ర, క్ 

(కొ వేం. ల.) 

oo అ జ భ్రూ త ee బాలోన నృ త్రపిభాచవృ డి తితోయ దిరుసచుం 

డిన దత్తా తే యా( డను. చ్యావహాణు(డు, ప్ర ప్రహ్లాదునకును 
సంవాదము yen (మపోా, శాంతి అ, కాం యదువునకునుు 

య 'ఈతనికిని సంవాదము జర గను భాగ స్కం. ౧౧౪ అ. ౭-౯). 

అన నరా త్ర వీ. త. ఇ 1 శ్రీనుద్భాగవతమందలి రమే కో 

Mis shai నున్న -6 అవధూతయదు సంవావం 1 టను వేదాంత 

ప్రుశరణమునకు “ అవధూతగీత ). యని' పేరు కలను, 

౨ నోరకనాథునిచే రచీంపబకిన 
ఏ దత్తా ల్రేయానకి నకును, గోరతనాథు 

సకును.. జరగిన సం వాదము కలదు. |. 

.అవథూతలు - జ శాల. నొకేదమ్యు ఈ 
ఛం ప్ర ణాయమవారిలో వై వులు గలరు, వైన్మవుల్లు కలరు. వ 

అయిన: అవధూతలనుఫటేంచి మహానిర్వాణతేం త్ర త మందును, కంకర 

దిగ్యిజయమునందును చెప్పంటడినది. హ్యాట్ స తంత్ర ప్ర కారము 

(బృహావధూత్క శె వావధూత, పీరావధూత, " కు బావధూత లని అవ 
ధూతేలకి నాల్లువిభములు గలరు: వీరిలో: మొదటివారు ద్విజులు. మిగ 
లీనవారు శూద్రు లు, 'వీరావధూోతలు గంజాయి. మద్య్యములను నేవించె 
దరు, కంకరదిస్విజయ ప్ర పృకారము వీరిశాఖలు పది: తీర్ధ ఆ శ్ర మ్య 

క 

వీరు బం గాళ దేశమందుల వావధూతలు 'రామానందులశిహషురిలు, . 

చెహ్క_రు కలరు, వీరు భికుటనము చేయుదురు. 



కా 

“అన థరా తోపనిష త్తు అ కృష్ట యజుర్వేచాంతర్లతే 
= ష్. ద 

మైన యొక యుపనివుత్తు. ఇది అపో త్సరశతో ప నిపుదంతర్షతము. 

. అవని -- మైనూరు సంస్థానము, కోలారుజిల్లా ముల్ బా 

గల్ తాలూకాలోని యొకగట్ట, దానిసమిపమందలిపల్లె 5 మేత్రము. 
దీనిని అనాంతిక త్నేత్ర, మందురు. . రాముడు లంకనుండి. తిరగివచ్చు 

నఫు డిచ్చటు ఆలగొనయట. ఇచ్చట. చెక్కు దేవాలయములు శాసనము 
లును కలను. de సా ర్రగరుపీక మొకటి కలదు. 

అవనిగడ్డ 

గ్రాము, ఇచటి జనసంఖ్య ౭ 3౬౯ (౧౯౩౧) 

=] కృష్ణజిల్లా డీవితాలూ క్రొ యందలి 

అవభృ్యథము — ౧ ముఖ ఖ్యయజ్ఞ ము సమూ ప్ప మగు 

నపుడు చేయ వలసిన శేవకర, ము, 

Cy ళా మెనతీరువాతే( జేయ, 

స్నానవిధి తె త్తీకీయ బ్రాహ్మణమునందుం 'జెప్పంబడియున్నది ( ౨. 

అవన, ౬. అ, అను. 
లు 

అవరోధను (డు -- గయునకు గయంతివలనం గల్లీన 

ముగురు ఫు త్తు అత్త గడకౌొట్లు వాడు ( స్వయంభూ మనువు వంశము. 

సమో సమందలీ మయొకసర స స్సు. ఇదె భల్లారిపోయిన _యొకయన్నిపర్వ 

తముయొక్క ముఖము, అందు నీళ్లు చే సర సాయెను, దీనిచుట్టు 

కలతే ౨ మిళ్గు; ౨౧౦ అడుగుల లోయ. 

అనల ంనీ. ప్ర షు. విశాఖపట్టణము జల్లా 

తాలూకాకు చెందిన చ్రామము, జనసంఖ్య ౬౬౭, ౭ (౧౯౩౧ ). 

అవలింగి — గి గంజాంజిల్లా పర్లాకిమిడి తాలూకా 

యందలి జమికొచారీ శౌ మము, జనసంఖ్య ౮ ౮౯౬ (౧౯౩౧ Y= 

a గంజాంజిల్లా. పర్షాకిమిడీ తాలూ కాకు 

శేందిన ఈ నాం శ్రానుము, - ఇందలీజోసుఖ్య రా౬౯ా (౧౯౩౧). 

అమితాభునివలననుండి డయా, అఆతనిళ క్షి పాండరవలననుం డియు శావిర్భ 

వందినవాండు. భద్ర ద్రుశల్చ 'మనుశే పేరంబరలగు. వ arene అమి 

బుద్ద  డయినశాక్యసింహని తిరోభోనమునట, భవివ్యద్భుద్ధుం డయిన 

మెత్రే యని ఆగనమనమునకును మధ్య గలకాలమున కీత్రండే బోధి సత్తు్యం 

డని" చెప్పుదురు... గుణ కార౦డవ్య్యూహ మను గ గృంథ మితనిస్వ భావ 

మునుగుణీం చి నయబోధనుగుజించి, యక్ముకదివ్యక ర ర ములనుగుణించి 

తెలుపును. దాని ప్ర కారము జగక్తునందలి పృశిజీవికిని బోధివిజ్ఞా 

ఉలకొండ 

౫౮-౧ 

నము కలంగునంకవజకు నితడు తనకు నిర్యాణమును నిరాకరించి నని 

తనసంకల్పసాఫ ఫల్యము నకు నితడు నిరంతేరము కృషిసలుపుచ్చు ప్ర, ప్రతి. 

జీవియందు నాధ్యా త్మిక విజ్ఞానమును పరిపోషించుచున్నా య py 

తెలియుచున్నది. ఆధ్రూర్యో క్ర క్ష గృంథము ననుసరిం చ్చి యితండు 

గుణమునందున్ను |పృజ్ఞియందున్సు ప్ర ఖభెవమునందును బుద్ధు.. లందణ 

కం కొను ప్పవాండు, అందబికును తల్గి యుం దండృయు 

నతంజే, అతని నామోచ్చారణము చేయు భక్రూని శేబాధయు ముండదు. 

ఏ వై కపువ్పమ్మాత్కమున నతేనిని ప్రూజించినను (గ్రి శ్రీకింగాని, పురుహ 

నికి గాని దేవత్వము లభించును. 'అక6 "డెవరికి విజ్ఞానమును చుసా 

దింప (దల(చునో యట్ వారికి శ రే శీమతమువా రయినను, మ. 

జాల గొపప 

దేవుని గొలంచువా ర యినను సైజు వారియిస్ట్టదెవముల, తుదకు మూతా 

పితరుల రా పమునుగూడం దోల్పుచుండు ; నని కారండవ్య్యూహమున6 

గలదు, నెమ్మదిగాన్యు కృమముగాను ఇ ట్రతండు వే 'చేయుక్ళషసి.కి ఫలముగ 

ముందు జనులు, పిదప pas SA అటుతరువాత నితీరజీవులు నిరా 

వలసినదియరు, యజ్ఞాంగభూతమును అగు స్మానవి శేషము. అవభ్ళశ _తోపలబ్టి! అధ్యా తి కముగ నున్న తిని బడయుచుండును, ఈకారణ 

'ములనుపటి అవలోకి లేశ్వరుండు సంఘమున నుల్తేము6 డని, న 

సంఘరత్న మని పరికీ ర్తితు. డయ్యెగను, 

సాధనమాల _ అవలోకిలేశ్వరుని -చేటువేటురూపముల ' నఖి 
వర్లించు ముప్పదియొక్క_ సాధనలనుగూర్చీ తెలుపును. అవలోకి లేళ్వ 

వూ నర్నోన రను -- ఇటలీలోని శేపిల్సు పట్ట haiti నూటయెనిమిదినజికును గలవు,. నేపాళ దేశమునందలి = 

ఖట్ల ంశూనగరమున నున్న విహార ములలో నొక్క_టి యగు. “నుచ్చందర్ 

వనాల నందు ఆలయము మూ౭డువై పులందును గల దారుఫలకముల' 

_మోందివి భాగమయులందు( Panels ) ఈ 4 భోద సత్తుషని అహ్టోత్తరశతరూప 

ములును వేటువేటురంగులతోో చి త్రింపయబకియున్న వి. ఇవి యధమము 

. శెండువందలయేండ్ల నా(టి వయిన ననునని తద్ జ్ఞుల యభి ప్రాయము. 

ఇతనికి లోకనాధు6 డని, నం ఈ డని 

తరములు కలవు. 

ప్రశీద్ధములయిని నామాం 

' అనలోకి తేశ్వరుడు 6 అసలు ముధ్యలసీయాం డవా స సుల సూర్య 

దేవత యని కొందటు పరిశోధకుల అల్లిప్రై ప్రాయము, 

తి చెత్తుదేశపుచాద్ధులలో . నీ 'జీవత్రయొక్కు భక్తి క్తి ene 

మహాయాన బొద్ధమున | a సర్వేశ్వరుం డని వారీతలంపు, ఆచేశమందలి మతగురువు లయిన 

వ ఆప ద్దు లః ్య | లామా లనువా రీ దేవత యొక్క 'యవతారమే యని యచ్చటివారి 
వ న్ ని 6 డయిన | - న 

విఖ్యాతి చెందిన ధెసల్తి ని లః ధ్యా బు వా, నా నలా. 

కానవచ్చు we మ 

త్ర నెక సీంభూ కేరడుక 

అవస స ర్చి గ! న్ా బి కైనళాస్రుప్ర ప, కారము కాలవిభాగము, 

కాలము  ఉక్ళర్పితి, అవసర్పిణి యని శెండువిధము లని విరు చెప్పు 

దురు. క  ఉత్సర్చిణి J అభివృ ద్ధిం జెందుచు బోయెడుయుగము 3 5 

లే అవసర్పిణి ' క్రీణించుచుల బోబ్రేకాలమ.. ఈశెండును మరల "నాటు 

విధములుగ విభాగింపంబడెను, ఉత్సర్చీణీయుగమందు అశ్యశుభ, 
pe Mpa wis శుభ, అతిశుభకాలంబు లుండును, 



ఫరా 

ఊక్సర్శిణీయాగనుందు మానవులవయస్సును ఆకొరములును ఎక్కు 

చునేయుండును; అవసర్సిణీయుగమునందు తేస్తచుండును, ఇప్పుడు 

న అందును అశుభ మను ప 

యొక్కకాని సంపూర్ణ శేవితమునకో స. దానియందలి oa 

విఫాగములకో చెందినకాల పరిమాణము లీేరను బిలువంబడుచున్న ని. 

వీనిని ౧. దేహావస లనియు, 3. మన థా 

వస్థ లనియు, ర కాలికావస్థ లనియు కొన్నివిఫాగములుగ6 జేసికొన 

వచ్చును. అందు మానవులవయోవృస్ధి కు యముల ననుసరించి కలుగు 

నట్టివి అ లా యాస్కా.చార్యమత ప్రకార మవి ఆబువిఘములు; 

6 re అ సః వర్గ బే, విపరీణమ లే, అపకీయ తే, నళ్యతి ? అని, 

యోగళ్యాస్త్రమనం “దనసలయందు అవిద్య, 

బ్ ద్వేహము, అఫినివేశ ము, అభి ప్రాయము అనునవి చెప్పబడినవి. 

సాంఖ్యమత ప్ర ప, కారము కార్యమునకు ws మూడు, వారీమళే 

పృ్కకారము. కార్యము కారణా తృక మై నూక్షుతా పమున కారణము 

నందే యుండును. కావున కార్యము పుట్టుటకు పూర్వము దానికి 

ప్రైగ భావస్థానీయ మైన యవస్త యొద్ద గలదో. దానికి  అనాగశావస్థ 

యని శ తరువాత కారకవ్యాపార ముం గార్యము వ్యక్త మగు 

నపుడు అభివ్యక్తావస్థ . యన(బడును. తరువాత కారణలయరూప 

మగు ధ్వంసస్టానీయమెన యవస్థకు Whi యని పేరు, 

వేదాంతులమతే మున. జాగ్కత్ 9. నే సుషు ప్రి 

౨. నైతికావస్ట లనియు, 

అస్మిత, 

మోక్షము లను 

ను. ఈ 'జీవునకుం గలవు, ధర్మ శా, ప్ర్రృములప్ర ప an నున లాయి 

విభములు:- పుట్టినది మొదలుకొని ౫ సంవత్ళ్సరములపర్యం కము కానూ | 

రము; పదివజకును పొగండము; ౧౫ వటికు కెళోరము; అటు 

ప్మట యౌవనము లేక తారుణ్యము$ ౭౦ సంవత్సర ములు మొదలు 

కొని ణం వజకును వృద్ధత్వము; అనంతరము వర్ని య మనునాజవ 

యవస్థ కలుగును, వై ద్యశాస్ర్రమక మునుబట్టి ఇదేకాలమ నాలుగు 

భాగములుగ (6 బేయంబడియున్నది: ఎట్లనగా. జన్మతః పదునైదు 

సంవత్సర ములవజకు బాల్యము, తదాది 'ముప్పదినజకో కామారము, 

పిదప: ౫౦ వణుకు యౌవనము, అనంతరము వృద్ధత్వము. గర్భవాసము 

మొదలు అంతమువణకు దళ దేవశేవస్థలను చూతుధ ర్మ వ్యాఖ్యానమందు 

నీలకంఠుడు వచించియున్నా (డు, _ తదనుసారము గర్భవాసము, 

నము బాల్యము కౌమారము పౌగండము, 

(ము, జరం ప్రాణరోధము, నాళశమునని దేహోవస్థలు పది, . ఇదేవడువున 

శ్చాత్తు గ్థిలును జ్య గావించుకొనియున్నా రు: 

గ్నది మొదలుకొని, ౭ సంవత్సరములవణకు శై గ్ శవము (Infancy స. 

మొదలు ౧౪ వణకు బాల్యము ( Childhood ), ౧౮ మొదలుకొని 

Talt 0 ఇద్దరి 2) అటుపిమ్మట వృద్ధత్వము. 

రాగము, 

సామాన్యముగ 
భానెల్ దీవులందు వివాహయో గ్యావస్థ ౨౦ స౦వత్సరములు, న్యూ 

(బక్ స్వీక్ 9 ఒజంటారియోలందు ౧౮ ప శ్చిమోల్తే త్తర బేశములలో ౧౮౩ 

యౌవనము, సావి 

" డున ౧౬ ౧౮. ఇటలీయందు ry (౧౮. 

ఎట్లనంగ్యా 

గార్లీ యనులయొక్క_ గాని అంగీకార ముండవలయును, 

అవస లు 
భి 

అవ'సర్సి ణీయుగమందు దీనికి వ్యతిరేక క క మముగ6 గాలంబు లుండును. | వివాహాదిధారీ రీకకార్యములందును, భన సంపత్తుల వినిమయవ్యవ 

హశీరములందును వ, వేశమును గలీిగించుకొ నుటకు (బ్ర్రీ పురుషులకు రాజ 

శాసనముల. కక్ యో-గ్యా ్వవస్థబు ప్రా పాపించి యుండవలయును, 

ఇవియే నై తికావస్థలు. ఏ దేనికోర్యము నొనరించుటకై అర్హ క తౌనర్హ్మ 

తలను గలుగంజేయునవి గాన నీ శెండవతగగతికి( ఇెంచినయవస్థ 

| ప్రధాన మెనవి, చట్రముల కారయ ఫుకుముండు ౧౨-వ జ్ర. 

మి_త్రామిత్ర,త్వ యల ఫ్రార్యక ము గా వ్రపభము గావించుకు కర్మ (డగును, 

౧౯ ఏండ్ల ఈకున మంచిచెకుగలు వివేకము కలుగుటం జే సిఫురుషుండు 

తన పోపుణకర్త( గార్జి యను ) నేర్పు చుకొనుటకో లేక స్వయముగ 

కార్యక ర్త ృత్వయును వహీంచుబకో యోగ్యం డగును. (స్త్రీకి నిదే 
యవస్థయం దీయధికారము లభించును. ౨౧ దా౭టినతేరువాతే | త్ర 

పురుషులు. సర్వస్యకం తు లగుదురు. న 

ఇంగ్ల ండునందలి నియమముల పృకారము ౧౨ ౧౪ సంవత్స 

రము ల ఈడున బాలికాచాలకులు తము వివాహోదికార్య ములవివ 

యామె ఇహ్రైనిష్ట ములను జెలిపటుపవచ్చును. కాని స్వాతం శ్రా ్యవస్థ 

(౨౧ సంవత్సరములు ) వద్చునణకును తలీదం డ్రులయొక్క సమ్మతి 

లేనిది వివాహ మాడంజూలరు, బీటిహసా మ్రాజ్యమునం న nA 

- వ్యవహార యోగ్య దళ ౨౧ వల్చర ముల్పప్రాయ మే. 

వీజీదీవులందు దేశీయులకు ౧౫, 

వ్యవహార యో గ్యావస్థ ౨౧ ఏండ్లశే. 

బెట్టయం 9 ఫొ ప్రైన్ళ దేశేయలలో 

పెండ్లి యాడు (త్రై ప్రురుములక్రం 

(గృమముగా ౧౫౩ ౧౮ సంవత్సరములు, కాని ౨౫కు తక్కువ 
_యిీడునం బెండ్లికి తేలిదం డృ లంగీకరిం పవలయును. వ్యవహారయో గ్యా 

నజ స ఆలెంటినొలోే ౨౦ ఏండ్లు, చిలీ, స్పెయికొ మ 

౨౮, bee ౨0, బ్రెజిల్, డెనార్కు, హాలెండ్, జర నీ గీ రీస్ 

ఇటుల మెక్తి కో eal చపెర్యూూ ఫీలీ' 'ప్పెనుదీవులు, + పోలాండ్, 

పోర్చుగల్, రుమాని యా, .స్వీడక్కా. స్వీట్ జర్. లాండ్, ట్యూనిస్ దే 

ములందు ౨౧ సంవత్సరములు, డెన్నాక్కులోే. సెండ్లియీడు తశ 

_రుషులక్రు6 గృమముగా ౧౬, ౧౮ జర నీయందు. ౧౬ ౨౦లు. 
పెండ్లి అత తలీదం డ్రుల సమ్మతిని కం ము 'బెండ్లాడవచ్చును. 

స్వయముగ( జేసికొాన wee (ప్రీ శురుహలకుం డ్ మము-గొ 

ఎర్కో ౨౫ ఏండ్లు ఉండవలయును. కాని కోర్టువారు ౧౮ “సంవత్సర 

ముల వయసు నః గూడ నిండుఈడని స్వీకరింపవచ్చును. స్పేయిను 

బేశమునం బెండ్లి యీడు ౧౬ ౧౮ UE సునందు ౧౮, ౧ హీ లెం 

స్వీట్ జర్ లాండులో 

“౧౯, ౨౧. కాని కొన్ని విశేనవి పుయములందు తౌలూకా( Canton ) 

అధికారు లీయీడు ౧౮౪౧౯౫ మార్చవచ్చును. అన్ని దేశములందును 

| మైనరు అవస్థలో. చబెండాడవలసినయెడల 

_వజకు యౌవనము (Youth), తదాది ఏ €బదివుకు స్థావిర్యము 

త లీదం ద్రులయొక ్క_కాని, 

పాందూ . 

దేశమున ౧౯ స లం న వచ్చును, ౧౪ 



అవాచీనుండు _ 
౧౮ ఏండ్లు చెండి యో యదు, 'సంయు న తున సామాన్య 

ముగా (ప్రీ ఫురుషులక్రు ౨౧ ఏండ్ల మోంద ls 

కలుగును, కాని ఆర్క_కాసస్, కాలిఫోర్నియా, కాలకేడో 

డకోటా ఇడాహ్మో ఇల్లీనోయిస్, అయోవా, కకొసస్ 

ఆరిగన్స్ వెర్తాంట్, వాషింగ్ధృక్ ప్రాంతములందు (స్రీలకు (౧౮-వ 
యేటనే వ్యవహారయోగ్యదళ ( Majority 0న. స్వీకరింపంబడినది. 

మణటియు మేరీలాండ్, 

నప్పుడే వ్యవహార యమోగ్యదళ కలుగును, అన టగ్జాన్, లూయి 

యానాలందు. ఫురు ములకు సెతము ఇదేనియమము, were 

నందు మెనరుపిల్ల ల్ల 9 మేజరుపిల్ల వానిని బెండ్లి యాడిన యెడల Pn ఎ 

మేజరుగశే గణం పంబడును, 

నాం కాక మజీకొన్ని వి ధములగు కార్యముల . నావ 
రింపవలసివబ్బనను (ఫ్రీ పురుషులకు తూ రావలసియున్న ది... వేయును) FET మ అధికారి జ్ఞానముచేక సర్వమును తెలుపును; 

పాశము - పజ మజులపననుండి శివరూపకును ధరించును. 
౨౧: సంవత్సరములు దాంటినసేకాని . పార్ల క కా . సభ్యుం 
డగుటకు వీలు లేదు. చర్చిలో డికకొపదవికి ౨౩ ఏండ్లకు తక్కువ. 

పనికిరాదు. రోమనుక్నాధలిక్కులలో ౨౨౨ ఏండ్లు సరిపోవును. 
గురువు( Priest పదమునకు ౨౮ ఏండ్లు. i 30 సంవత్సరములు 

రానిది వీపుప్పుపదమును పాందసేరండు. శ్రాన్స్ చేశమునందలి చెం బర్ 

ఆఫ్ 'డెఫ్యాటిస్. (Chamber of Deputis) నందు. . సానము 

(Seat ) వడయుటకు DA నిండవలయును.. సెనేట్ స సభ్యుల డగు 

రక రోం ఏండ్ల యాడు కావలయును, . అమెరికాస సంయు కృరాష్త, 

ములందు గచ సి డెంటుపదవికై. 34 సంవత్సర యులు నిండవల యును, 

సెనేటర్” కెవలయు ననిన 30 సంవకత్చరములం. 

[165 6262676 ) పదములకు Cy) ఏండ్లకు సక్కవ కాంగూూడదు. 

విరహోత్క_ం౦ఠులగు (ప్రీ పురుషులకు మోహానురాగములన్ఫ్యూక 

తాధిక్య ములను బట్టి పదివిధయులన అవస్తలు కలుగుట అలంకార 
న ట్ 2 అ ళాస్తయున వచింప6బ ఎయున్నది. , _ కొందలజు నానా 

అవస్థా భేడములను 'బేర్కూటనియుండిరి : నట్టన (గా, చత పి, తి మన 

సృంగము, - సంకల్పము, ప్రలాపము, జాగరణము ' తనుకార్శ్య మం, 

వివ యద్వేనయు, లజ్జా త్యాగము, సంజ్వర ము, ఉన్షాదము, 9 మూర్చ; 

మరణము నని పండె (ద్రెండువిధములు, 

జీవుని సపావస్తలు : అజ్ఞానము, ఆవరణము విక్నేపమ్ము పరో 

కము, అపరోక్షము, కోకనివృ శ తి ఆనందము, 

అవాచీను (డు ను ఇతండు అయల్ళేసనికమాడయ. 

మర్యాద. యనునామె యికనిభార్య. ఇతనికుమారుం డరిహు(డు, 

అవా న్ గ డ ము — మధ ధ్యయిండియా: లేని na 

we మాజుే పరు. 

అ కం థు t మ: a: లంకలోని ని యతవృద్ధకారుకుయు. 

సీతను రోమునకు ఇతండ్లు పరమనీతిళాలి,. సదాచరణ పరాయణుడు, 

మేరీ. 

లాండ్, మిన్నెసోటా, మిసారీ, నెబృసా్య్తా, 'నెవేడాం, ఓహీయో, 

ఆరిగక్, రుస్టాసులందు "పెండ MIT 

అ యజ్ఞ చాహాని ఏడ్దురు 

ప శృుతినిధి( Re_ 

నిచ్చివేయు మని రావణునితో గాన్నిసారులో చెప్పెను (వాల్మీ, రా, 
సుందర, 'స 3౭), ఇతండు రాముని కేమసమూచారము తెలిసి 
కొనుచు | తృీజటమాలమున అకక లాం Ges భాం 
వన, అ. ౨౮౦): . 

అవికం౦వను 6డు _ ఒక ్రైవ్వణుణు, క్యేన్థ బుపి, 

యొక్క శిమ్య(డు,. 

అవిశారివాది మతేము అ “కది శ్రైవసం పృదాయ 

ములలో నొక్క_టి, - 

అక RSME ని ల్యేశ్వరు( ఢొక్కంండు గలండు,' 

ఆత్మలు 'అజ్ఞూనమయిన .ఆణవమలళేమస్సులోబడి అనేక ప్రాణు 
| లెయుందురు, పత్కి పక్కు- పాశము లను నీమా(డును అనాది, 

తటస్థలకుణము: పతి —_ కీతోన్ల జలములవ లె ఐక్య మును 

వేవము నరక పాలభికాబనము. క్ర కమ. సంహారము, 

కనుక దీనిని తొ"లగాంచ్చి శివునియం దే క 

( సకలార్థసాగరము ), , 

గుం మోక్షము, 

అవిజ్ఞాతవర్హ ము... శారీట్వీవముందలి +- వవర్ష ము. 

sivas Sa , క్ష — ప్రియవ్రతరాజ క్షి పౌ త్రు డుం 
ఫు త్తుల అవిజాతవర 

ఇ టట, 
( గనిష్టుండు, 

నటట, 

అ విటస్, మార్కస్ మెసిలి. అస్ te శ, ౪% _ 

రో౬౬ = _ రోమకసా చూ జ్యముయొక్క_ పళ్ళిమఖండము నకం. జక, 

వరి, మొదట సొకసరదారువంశములోని వాండు, గాల్ జేళమనన 
వ్రీపెష్ట ( ప్రాంతాధికారి yy గా నుం న wr హూణులను ( Huns $ గాలు 

లను జీ డిం చెను, విసిగాథులరా జయిన థియో డొరికనొద్ద రోమురాయ 

చారిగ నుండెను, ఆక నిసాయమువలన సే _ఈ౫౮( కా జకృవర్తి 

ఆ ౧ నెలలు రాజ్యము చేసినతరువాత పదధ్ర షుండె. 

చ్చే శెంటాకు బివప్ ( మతగురువు... ఆయెను. U౬ es జచ్చెను, 

అధి డి వ్ - తూర్చుసోదావరిజిల్లా రాజోలుతాలూకాయం 

దలీ జమికాదారీ గ శ్రమము. ఇచట జనసంఖ్య ర 3౨౮. ( ౧౯౨౧ )ః 

= అవిభాజ్యము ప్రవ ధర రృశా్యస్త్రీయపదము, క a డ్రి సరిపో 

దించిన యా సీని అతని ఫు (త్రు లందటునుసమానముగ 6 బంచుకొనుట కది 

' కారముగలిగియుందురు.. oo నట్టిది విభాజ్య మే ' యగును. శానిక్రా 
gt) న్ని సందర్భములందునూ త్ర త్ర Pen సమూనముగల బంచుకొనుటకు 

హక్కు గలిగి నుండరు. మన LAT పిళ్ళ దృవ్యము 

_ననుండి యేవిధమైన సాహాయ్యమును, దీసిక్రానక స్వసామర్థ బ్టమువలన 



+. ల క... = rr లా లా స లాం లలా a 

క టై] 

నార్జి ంచిన ద దృవ్యము, విడ్యాధనము లో నగునవి యవిభాజ్యము లని = 

జ లిఖించియున్నాండు. అందులో విద్యాధన నునేక ప (స్కకారములు, 

ఈ త్తమ మెనరీతి నుప పనాస మునరించెదవేని నీ కీగన మియ్యుణుడునని 

పణముగ నిడిన ద ఇ ద్రనము నటుశే యుపన్యసించి గలిచినచో . నది విద్యా 

ధన మగును, మటీయు శిష్యునకు విద్య చెప్పి. సంపాదించిన దృవ్యమ్యు 

జేతనరూప మైనృప్క 

ణారాపముగం 7 కొనీసధ్ధనము, విద్యావివయక ప్ర, క్షయం దుత్తీ. 

రండ తీసికానిన దృవ్యము ఏదేని భమ కలుగ కాయందలి జమికాదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ఈ౯ (౧౯౩౧). 
దానిని దీర్చి శెలిచినధనము శా ర్ రములందు వాది పృతివాచులకు 

మాధ్యస్థ శ్ర్స్టాన, 'మధికోహించి యార్ష్మిం చినవిత్తేము, 

జ్ఞానయానకు బహుమానముగ దొరకినధనము, వి పత్తిసమయమున_ వెను 

ల దృథముగ. నిలిచియాండినచో .సందుమూలమున6. బస సన్ను లై 

జను లా-సంగుధన ము, శిల్పకార్క చిత కారం స్వర్షకారారుల వ్యాపా 

గళము నవలంబించి యార్జి క మున్నగున వన్నియు విద్యా 

ధనము లనియా, నట్రగుటిచే నవిభాజ్యము. లనియు బృహస్పతికాత్యా 

యనులు వచించియున్నారు. ఇందువలన పి త్రార్టీత దృవ్యముననుండి 

యెట్టి సాహో య్యమును గై. గె కొనక 'స్వయముగ వో యొక విద్యవలన 

nee చినభనమును సంపొదించినయతండే యనుభభిం పవచ్చును, అట్టి 

పె. నెవ్వరికి నధికారము లేదు, కాని సితృ భ్రా ఫ్రాతృకల కృ న్. 

అ 'నార్జించినధనమున కందటువారచులును గూడ హక్కు 

౫లిగియుంగదురు. మజీయు6 దండి (డ్రియొక్క-ద్రువ్య మేమి యు సావో 

య్యభూతము కానియెడ అప తుడు సంపాదించుదానిలో. దం డ్రి క్రి 

రెండంశ్రములహక్కు_ గలదు, తం డి ద (దృవ్యము స గలసి ద్? న 

యెడల బు త్తు c డత నికి సంధాన మిచ్చితీటవలయును, ఒకవంక 

మందలి" నలుగుశై దుగ రన్న దమ్ములు వేశ్వేటుగ భిన్న భిన్న ప్ప జము. 

లలో దోంటలు మొదలగు వాని నిర్ణాణము -గావిం చుకోందుళేని' ఎవరి 

తోంటలు వారిశే చెందును. 'కాని' 'యూతోయులనిరాణమందు పీ శ్రార్టీత 

ద దృవ్యసాహాయ మంతమా త్, ము 7 తేన. పంక దరయర గ 

వచ్చు.ద (ద్రృువ్యముననుండి యేజేస కతు హరొంపంబక్రినయెడల 

దానిని మరల చెవ(డు గెలిచి తీసి కొనునో యత డే డాని కధికారి, 

ఇతరులకు బంచి యి య్యవలసిన యవసరము ' “లేదు. "కాని యట్టిది 

భూసంబంధ మెనచో దానిలో గాలీచినవానికి' నోల్దవవంతు భాగ 

మిచ్చి తక్ష్కినదానిని వారసు లందును పంచుకొనవలయూును. 

పీరు. కరుమేత్ర మేనకును పే ఈశ పేరు కలదు (మహా. భౌ. వన, అ, 

హ్ క య. వ్ల ఆలో. (| ' 

అ వి లా ల నూ చిత్తూరుజిల్లా చంద్ర గిరిశొలూకా యందలి 

శ్రా (నము. ఇక్కడి. wey (౮౮ (౧౯౩౧). ప 

అవివా వ్యా - ప్రరుషుడు పెండ్లి యాడుటకు తలం 

గానికన్య dS సంబంధించిన యేడుతర్షముల పర్యంత ముగల 

స్వీ యశాస్త్ర 

లీచ్చువా రిచ్చట శికీంప (బడుదురు. 

యెత్తుగల 

కన్యకలను బెండ్సియాడరా డని. సుమంతుమతము. అయిదుతర ముల 

వజకే యీ నియమ మని మ లీకొందజయభఖి, ప్రా పాయము. ఏడుతరముల 

పర్యంతమును తండ డికి సంబంధిం చినవారిని హరన ' 

దల్లీ కి పంపటం దషవారిన సగోతు త్రులక న్యకలను, సమాన ప ప్రవరలు: గల 

జ బెండ్లి చేసికానరా దని నారదుండు, క విరుద్ధ 

త్మిగృహధనము గాక యజమానునికడనుండి దక్నీ | ముగ వివాహముచేసికొన్న వారు పతికులై శూద్ర ఫావము నొందుదురు, 

అ విన నవారిపా 36 --- "నెల్లూరుజిల్లా దర్శితాలూ 

అవిసె న్న - హమ సన... త త్త స్రజ్టైండు) వైద్యుడు. 

బొఖారారాజ్యములోని. ఖన్మెయిథెక్ నం త. శ, ౯౮౦-న 

జన్మించెను, కొంతకాలము వై ద్యవృత్తి నవలంబిం చినపిదప నిలతే(డు 

| | ఇరువదిరెంజేండ్ల ప్రా పౌయమున బొఖారా వవలీి చాలసంవల్సేరములు 

1 చేళాటనజీవనము pa 

కుదుర్చుకొని ఆటుపివప 

“తుదకు హమ డానునందు స్టిరని వాసము 

ఎమోరువజీ రయ్యెను. తనయా క్కేయదాత 

మరణానంతరమున నితేశు హమదానునుం దేకాంత జీవనము గశపెను 

కాని ఇస్పహానుసుల్తానును గొలిచెద నని రవాస్యముగ నితడు విన్న 
వించుకిెనినట్లు తెలిసీ: త్తయెమో రితనిని చెజయం దుం చెను, 

కాని కీఘ శ్రుకాలముననే ట్. క దుననుండి తప్పించుకొని “ఇస్పహో 

నునకు6 es అచ్చట సుల్లా నితని నెంతయో గౌరవించి 

యాదరిం చెను, అచసనే యితండు తనకడపటి పదునాలుగు సంవత్సర 

ములకీవిళమును వైద్యము తర్కము, వేదాంతము జ్యౌతినమ్యు 

ళీఖాగ శిత ములనుగుణిం చి (గ్రంథములు రచియించుటయంను6 గడ 

చెను. డాంటిమోంయదను ఇతర ఈశ్వరదర్శనవాదుల ( Mystics ) 

మిందను ఇతని ప ప్రభావము మెండు. ఇకండు క్రీ? శ, ౧౦౩౭ -వ 

సంవర్సరమున మ ప చనిపోయెను, 

ఇళయ. చ్ర్రాసీనగ్భ్కం నములలో ముఖ్య ముగా _ఆరిస్థాటలుమో6ద 

ర్రా,సీన వ్యాఖ్యానము లెక్కు_వ, 

అ నిస లము pu భారతేవ ర్హీ యనగరము. 

అ వీ క త్త _ (నూ, వం, ) దిష్టకులోక్చన్న కరంధమ. 

రాజర్ధికి పుళ్ళు శో వీనికి కార౦ధము6 డన్నది మాటు పేరు, ఇతని' 

త్ల “మరు త్తి ? రాజు (మహో భా, ) అశ్వ మే. అర్క శ్లో,౧౬). 

అవీ చి -- ఇది యొక నరకవి శేషము: మాట సాత్యుము 

దృవ్యవినిమయమంద్యు. దాన 

ననృతమాడువానిని నూణుయో జనముల 

యమదూతలు "తల క్రిందుగ 

మందు. సాక్యుమందు 

శిఖరముమో(దనుండి ' 

ద్రోయుదురు, డీ 

ల; reer ఇదియే .యవీచీనరోకము 'శిఖరముమౌందనుండి తల 

కి (క్రిందుగం ఛోయయుడినపాపి యాసలముసె బడి విశీర్ణశరీరు డయ్యు 

beh మరల, ల సావిధమున"ే ట్రోయఒబడనిమి త్రము. ' యగుదూతలచే 

శిఖరము సో ంధికి గొనిఫోయుడుచాండును. 

కి ందను బాపాణమయమగు 'కథినసలము 'జలమువ లె. 

జలే ఇ 



అవుకు వారు _ అ వెస్తా 

అవుకు వారు --- అవుకు లేక జోకు అనుగ్రామము 
క రయ్మూలుజిల్లాలాో నున్నది. ఇచ్చటిపా ళె గార్డు పూర్వము. rg 

ననుభవించిరి, పీచు విజయనగర రాజులకాలమున్న క్రీ! శ, ౧౮౦ లో 

యాడకిపరగణొను జూగీరుగ సంపాదించిరి, సంవత్సరము మునకు ౧౦,౧౪౮ 

 కంశేరాయవరహోాలు సార్యభాములకుం  జెల్లించుచుండిరి. కృష్ణ 

యొక్క యీ క,0దిపద్యమువలన6 దెలియుచున్నది:--- 

ఆ ee ee 9 ee 499 

ప గీరి ది సర్వదెక్ష కటులందు6 

Pl నిల్చునాకువారు, 

కొలువ(6 బట్టాభ్పి. కం కండే చెలువు మా 

: రన్యుగుణపాళి శ్రీ శ్రీకృన్న రాయమౌళి, (కః వి, ౨. ౪౪) 

ఈ దేశము. గోలకొండవారీయధీన మెసతరువాతను, వీరికి 

వీజాగీరు జరగుటయీకాక ౧౮౦౦ల ఎసెనికులను యుద్దకాలమందు 

నిచ్చునట్టివరతుమై 23 క్రూ క్త గ్రామములుసాడ నీయయణబోడిను, అవు 

రంగ జేబుకాలమున నీజాగీు జప్తు స శేయలుకెన, కాని యితరపరగ 

ఇాలతో గూడ. గలీపి అతను ౯ ల రూపాయలకు నిజాఠాకు నీయ 

బడెను. ఈ యిజారాపరగణాలు ౨౭,౬౮౨ వర వోలు చెల్లుచుం డె 

నంట. ౧౦౩౨౫౮ వరహాలు చెల్లు చుండిన జఉ"కుమాతృము ౧౦౦౦ 

మె నికుల నుంచునిమి త్త మీయ(బడెను. ౧౭౧౨లే జాగీరుదారు 

ఢిల్సీకి బోయి, చక్రవర్తికి రు ౫౦0,000 ల నజరానా సమర్పించి, 

“సెనికుల నుంచుబాధ తప్పించుకొ నెను, ౧౭౧౯లో యాడకిపరగ 

౯కాను లాగికొనిరి, మిగిలిన పరగణాలపేహ్కు_షము రు ర%్క౦౦౦లు 

చేసిరి, హైదరుకాలమునC గొన్ని పరగణాలు శరీసికొనంబ డెను, జాగీరు 

చారు "హైదరుతో కర్థాటకయముద్ధ ములకు ( బోయి యచ్చటశే మృతి 

నెంచెను. టిప్యూ జాగీరు జప్తు చేసెను, చిన్నవాండుగ నున్న | 

పా ళేగార్కు రామక్ళమప్ల రాజు అనువాడు పోలాపురమునకు.. బాలి 

పోయెను, ౧౭౯౨లో మరల వచ్చెను, రు ర౫్మ౦00 ల పేస్క్లు 

పిచ్చు షమరతుమిందం దన జాగీరుల సంపాదించెను. కాని పేష్కషు 

సరిగ జెల్లీ ంపనందున ౧౭౯౬ లో వెళ్ల (గొట్టంబడెను, ౧౭౯౮ లో 

సెను, ఇంతేలో 

నా ప్రాంత ఖే షువారియధీన మయ్యెను. పాళి గారు సైన్యము 

ప్రోసేజేయుచుస్నుందున మన్రో, ఆతని దొలణించి సెన్ నను ఇప్పిం 

మరల ముట్టూర్ అనుపరగణాను ఇబజారాకు6 దీసికొ 

చెను, ఆతే(డు ne నా పెన్ సున్ ఆంపంబడేను, ఇప్పటి 

అవుసకెడ్డి ఈతనివంశజాండే, 

© వు రు పూ ఓ డి అ కృన్గజిల్లా కరిశొలూక చెందిన 

జమాకాడారీ శ్రా గామము,. ఇచటి కు ౯2 ® dla 

భా క. 

| వైద్యుడు 3 
రాయనియభిషేకకాలమందు వీరు హాజరుండి రని కుమారధూర్దటి | డు జో్యోతిర్విదుండు కవి, ఇతండు ఆరిస్టైటల్ ౨ 

RS 

అవెంటినన్ (౧౪౭౭-౧౫౩౪) _ ఇతేని అసలు 
చేరు జోవోకా కుక్తెయిర్, ఇతడు జర్తనీదేశజుయు. ఇత డు ర్రాస్న 
జర్మను బేశపుచరి త్ర మిక్కి_లీ ప్రామాణికముగ ఇంచణబరకూ ను. 

మ హా | 
అనం పన; (ఇబ్బ్ బాజ్జ — అరక్సీతే త్తే వేత్తి, 

AR og 
సంగీతము, తర్కము అనువివయములే ఎని (గ గృంథములను చ్చౌాసెన్యు 

శ్: శ్ర ౧౧౩౮ లో మరణిం చెను, యం 

అవెర్రోన్ (౧౧౨౬ - ౧౧౯౮ y a ఆ రవబ్బీత త్త § 

| శ్ర, ఇతని నిజమెనరు అబుల్ కట్ న్-రోషీద్, స్పై యినులోని 

. కార్లోవాలో జని చెను, మొరాకో నవాబెన యరా'స క్స్ _అల్ -_ 

మన్ఫూర్ యొద్ద నీతు వైద్యుండుగ నుండెను, అరిస్థాటలు 

గ్రృంథములమై. “నీతండు ఛావ్యమయులను చని యొకసంపృదాయ 

sa జనకో6 డయ్యెను. ఇతని సం పృడాయము గృ ౦థ ము అం జిడువా 

(ఇటలీ )లో ౧౭ -వ క్రతాబ్టివజికు నభ్యసింప బడుచుం "లెను. ఇంగ్లం 

డులోని రోగర్ బేక క ఈసంప్రదాయమువాయ. సృష్ట్ర్వై లో లీన మె 

యుండి పరమాత్మ్ TE కి ళటాపము-గా . మగు ముండు నని 

యితని ముఖ్య సిద్దాంతము. 

అశెల్లానెడా, ౫రొట్రూ డిన్ గోమెజ్ డొ (౧౮౧౬ - 

౧౮౭ 3 ) = “స్పెయిన్ చేశీజారాలయిన కవయిత్రి. 

అవెస్తా -- పార సీవారివేదము. మహమ దీ ఆయులబారిశి 

దాళ లేక పొణిపోయి చేయేండ్ల క్రిందట హీందూదేశమూ నకు వచ్చిన 

పారవీకులను పారసీవా a వారు వచ్చునప్పుడం తనువేడము 

యుకు_ కొంత భాగమును వెంట దీసికొనివచ్చిరీ. పారసీక మంతయు 

ముహమ్మదీయమతే ము వ్యాపించినను ఇంకను అచ్చట క దెవేలమంది 

6 అవిసా మతే స్థు లున్నారు | 

ఇప్పు గున్న ంతవజకు “అవెస్తా” శెండుభాగములంగ నున్నది. 

మొదటి భాగమునందు * వెందీదాద్  *వీస్పెరెద్ ౫ * యస”? అను 

మూ(డువి భాగములు (మండలములు ) కలవు. 6 వెంటి౭ూాదు లో 

మఠనియమములు, పౌరాణికకథలును, * వీస్పేళద్ * లో కామము త్ర 

ములునుు యన్న లో నిట్టిమం త్రృములును “గార?  లనంబడు 

ప్రౌర్ధనలును కలవు, ఈగాథ లీతర'భాగణభునకం కు6 బుఠరాతనము లని 

ఇసడీకులయభి ప్రాయము, ఈ మూండువి భాగములును 
"0 డువిధములల 

గానవచ్చుచున్న వి. కొన్ని పృతు తులలో _నీమూ(డును విడివిడిగా 

నుండును, అట్లు విడిగా నున్నప్పుడు వానివింటను,. పజ్జూకు భావలో 

వానికి ఛాహాంఠరముకాడ నుండును. కొన్ని, ప,తులలాళి నీమూండు 

విఫాగములలోని బుక్కలు, కర్మ కుం గావలసినవిభము నల గలుపం 

బడియుండునుు అనంగా - నిత్యవై మి త్రీకాదికర లపు టకం యం తేమ 

శెప్పుడెప్పు డుచ్చరింపవలయునో ఆయా క్రమమున కొన్ని ౯పందీ 

చాదు లోనివి కొన్ని క వ్ స్నశెదు 1లోసవి,. కొన్ని యన్న 



సశిర ౬. 

లోనివియును కలుప(బడియాండును, ఇట్టి దొనిని 6 నెందెదొద్ సాదా ” 

అందురు. ఇందులో పహ్హవీభాసాంతర. ముండదు, 

రెండవభాగమును “ ఖొర్షఅచెస్తా* (చిన్నఅవెస్తా) అని 

యందురు. ఇందు పురోపొతులు చదువవలసినమం, త్రము లే కాక, 

సామాన్యజనులుగూడం బ్రైతిదినమున్వు నెల కొక్కు_సొరియ్కు సంవ 
(లు 

తర మున కొక్క_సారియుం జదువవలసిన మం క్ నులుగూడం గలవు, 

సో 'నాల్డంవివ ములు * ౧. గాహ) అనయడకు eA ప్రార్థనలు, ౨ 

రోజూ జ ముప్పదిమం త త్ర ముల్బూ = ఆఫీ, కొగాకో గ జ కా 

మూ 6దడుసూ కములు, ఈ, ఈ న్యాయిపీ, ? సంతా ఆటుపనసలు, 

ఇప్పుడు $ అవెస్తా యింతే దిన్నదిగా నున్నను, ఒకప్పు ' డోది 

మిక్కిలి పెద్దదిగ నుండెను, మొదట నిందు ౨౧ మండలములును, 

౧౩౨౦౦ ల సూ కములును ౨౦,౦౦,౦౦౦ ల బుక్ర్క_లునుం డెనయ. 

ఇవన్ని యు (౧౨౩౦౦౦ల నోవులతోళ్ళ మో 6ద వ్రాయంబకియుం డెనంట, 

ఇయ్యది పారసీక చేశముమోంద అకిమోనియను* లనంబడు రాజులు 

రాజ్యము చేయుచుండగ రచింపయబడె నని యందుకు, దీనికి జర 

తుష్షుం డనుబుసి క్ష ఈత నిశిష్యుండైన విహై సుం డను రా జీ 

. పవిత్ర గ్గ (గ్రంథమును బం గారుశేకులప త్రాయింశెన(ట. అలెగ్టాండరు 

ప పా దాడివచ్చి శ్ర ఫూ, 330లో వ 

శాల్చినప్పు డీవేదముకూడ( గాలీపోయెను. . కానున “ wend 

నామమును పారవీకు లెంతయు ద్వేషించెదరు. తరువాతిపార నీక 

రాజులు మరల నీవేనమును సంపాదించుటకు యత్నించిరి, తమ త్వా 

ములో నున్న మతగుకువులం బిలీపించి వారికి ప లన ఈ వాయిం 

- చిరి, ౨-వ పావాఫపూోహర్ అనురాజు కాలమున (కీ, కీ, శ. 30౯- 3౮౦) 

ఈ చేదమునకు మరల? గొంత వ్యవస్థి తస్వరాప పము ప్రా పంచెను, కాని 

తరువాత మహమదీయమతే ముద్భపీంచి ఆరద్బీవాడ ఒరో౧ లో. 

దేశ మంతయు నాకృమించుకొనుటయే కాక 

యచ్చటివారి నందటను బలవంతీముగ నుహమదీయాల జేసిరి ఆకాల 

భార సకల నోడించి 

మునందు మళ భృష్టులు కానొల్లనివారు కొంద అిచ్చటనుండి పాటీ 

పేశేతప హిందూ దేశమునకు వచ్చిరి. వారీతో వారివేదములో ( సొంత 

భాగము6 చెచ్చిరి. rr 

ree కొన్ని తరువాలికాలమున వ్రాయండి డిన వనియు, మిక్కి+ి 

వూ, ౧300 కాలమునను ఇటీవలివి. శ్రీః 

3౦౮౦ల కారషువజకును, మిగిలిన వన్నియు నీకాలము నఢునును 

ప్రాత గంాంా వదా ననియు తజ్ జ్ఞులయభి ప్రా పాయము,. 

ఫురాతన ఫువి క, క్త 

ఇందలీ కొన్నివిశేవములం :. c అవెస్తా ) యొక భాను మన ban సంస్కృతే భావకు మిక్కిలి దగ్దజగ నుండును, ఈ రెండు 

 భావలును. ఇంతేకం కుం బూర్వ ముండిన యొకభానలోనుండి పుట్టిన 

సు అక్క_ వెలియండ్రు డు అని విద్యాం సులయభి ప్రా పాయము, 'సం స్య్కృతేము 

a నందలి ' కళళ లా 4 అవిస్తా. ్ట లో కహా? HPS, కరకు న, 

“అగుర్కి* స 

కహ ప్పహిందుుు 6 పోను ” కబ్దములుగ 'మాటీనవి. వదూ దేశమందలి 

ఆర్యులకు దేవతలు3 అసురులు పార వీకులకు దేవతలు, 

అవ్యం గము - అవ్యవ హార్యుండు 
ప్రసింధు*, * సోమ)” క్రబ్దయు లాభొవలో-* అహురి 

ఆర్యులును ' పొరసీకమందలి ఆర్యులును మొదట నొక్కచోట నుండి 

| రనియు6 దకువాత్ 6 బోరాడి చీలి రనియుం నొందజయ భి ప్రాయము, 

దీనికి (6 దగినట్లు మనవేదమునందు “సుర” లనువార్కు అన6౫ా పీందూ 

వారిముఖ్య 

దేవుడు అహురమజ్జ అనువాడు, మనకు బేవరాజయిన € ఇంద్రుడు ' 

వారీవేనమునందు దెత్యు. డయ్యెను, ఇట్లు కొందబు దేవతలు 

దైత్యులుగ మాటిీనను కొొందణు వె దిక దేవతలు 6 అవెస్తా *౨లోంగూడ 

దేవతలుగనే యున్నారు. ఇదియు౯గాక "పెక్కు గాథలును, యజ్ఞ 

యాగాదివిధానములును ఈరెండువేదయలలోను కొంతవజకు నొక్క 

విధముగ సే యున్నవి, పారసీక లన్ని పూజకులు. ఒజకొ్కాకరి యింట 

దరతరములుగ నగ్ని చల్లారక యుండును. వీరికి సన్న నవారు 

( పేఫ్రుతోం జేయయుకినబం బెము లుండును. వానిని నడుమునకుం 

| జుట్టుకొనిమెదరు... వీరిశుతమును గుజించి అధికము తెలినికొ నంగోరు 

Pepe 6 సారసీవారు * 6 జరతుష్టుండు ? అనుశబ్బములం జూడనగును, 

అ న్య ౦గము __ ఒకవస్తు విశేనుము. కాకద్వీ పమునకు 

జెందిన సౌర బ్రాహ్మణులకు యజ్ఞ్హా ప పవీత మెంతప వ్షిత్క త మో వారి కవ్యంగ 

మంత పవ్షిత్సమయినది, ఉత్తమమయిన Pe ౨౦౦ ల అంగు 

శములపొడువు-గలిగియయుండవలయును, రెండవపక్షుము ౧౨౦ అంగు 

ళము లుండవలయును, దీనిని ధరించి నూర్య్యుని బూజించినచో విశేపు. 

మగు పుణ్యము లభిం చున(ట, వాసుకి యొక నాయడు నూర్క్వీదయ ము 

కాంగానే వచ్చి భక క్రిత్రో నమస్కరించి యవ్యంగము నర్సించెన(ట, 

వాసుకీకి సంతసము గలుగంజేయుటకై నూర్యుండు దానిని కటిభాగ 

మున ధరించెనంట. ఇట్లు నూర్యుండు ధరించి నాడు కాంబట్రైియే 

నూర్యోపాసకు లెల్లరు నవ్యంగమును విధిగ ధరింతురు, మన దేశమున 

ఛాహణులకు యజ్ఞో ప వీతభథారణ మయినేనే కాని యెట్లు కరాధి కా 

రము రాదో, యౌ బార శాహణుల కవ్యంగధారణమున నే కాని 

నూర్యోపాసనాధికారము తేడ, 

Frome — పండె 'డ్రైండుగురు భార్గవ దేవతలలో 

కొక్కడు. 

అవ్యవవర్యుండు. —__ ధర రృకార్రీీయపదము. దొంగ. 

తనమ్యు హత్య మున్నగు దోసములను గావించినవాండు ఆదోవ మునకు6 
'దగు ప్రాయశ్చిత్తము గావించుకొనువజకును వేదాధ్యయనాదికర్త లకర. 

గాని పంక్తి భో జనమునకుంగాని య ర్హు (డు కాంజూలం డని హిందూధర్త 

శ్వ్యాస్ర్రములు చెప్పుచున్నవి, ఇట్లు సాంఘికవ్యవహారములకుం దగనివాం 
'డగటచే నట్టివా. డవ్యవహార్యుం డనయికును. ప్రాయళ్సి త్తఘ జరగిన 

 శరువాతనూ,భ,ము మరల 'నావ్య కి సంఘమున( కాంచనం ౫ మ్నాక్క Ke 



మీంచుకొనుట కధికారము గలీగియుండును, నానా 

యీ సందర్భమున నిట్లు నిర్ల ర యించుచున్న ది; ఈ అజ్ఞానముచే వేసిన 
. దోస మయినచో ప్రాయళ్చి త్రయ జరగినతరువాత' నది నశించిపోవును. 

అట్లు కాక యెలీగియుండి చేసినదోవ మే యయిన నాదోసి, యెహీక 
వ్యవహారమున సాంఘ్కమగు తనవూర్వస్థితిని బడయుట కధికార 
మును బొెందినను, వానిలావమామా శ్ ము ia. 

అన యాక్ మ రః అజవకవయి త్రి, లోక ప్రఖ్యాతి 
చెందిన * కురళ్ ) అను ద్రావిడకావ్యమునకు( గ pal తిరువళ్లువర్ 
అనుక వికి అక్క. ఈమె కావ్యమునకు ద్రావిడవాజ యమునం 
దధికాదరము కలదు, ఈ మెయు, నీ మెసోదరులున భగవకా అనునొక 
ఛాహుణునకును, ఆది యనుచం డాల స్రికిని ఫుట్టనవా రని చెప్పె 
దరు, చోళరాజ్యమునక రాజధాని మొన ఒరయూారిలోే నోకస ల్ 
మునం దీమె జన్నిం చెను, ఈమెతలిదం ద లీమె నచ్చటనే విడ్స 
వెళ్లం గా rn ) అను నొకజాస్వా. రీమెను, పీసీ కొనిపోయి 
"ెంచిరి, ఈమె చివరవజక నవివాపాతగచ్నే యుండెను, ఈమెను 
పెంచినత లిదండ్రు లీ మెక్రు వయసురాగానే, వివాహ ప ప 'ప్రృయత్నములయ 
బేసిరయటు, జ యీమె వివాహమునకు 'బూర్వము ెంద్రికుమారు 
నకు ముదు'సలీిద్రగ 6 ను. చ, అంత నాత( డీ మెను వివాహమాడ 

నని పా టీపోయెనంట. . అందుశ్తే యీమెక్టు! అవ్వ * యన్న పేరు వచె - 
నంట. ఈమెయ ద్భుతకృత్యములనుగుటీంచి పెక్కు కథలను జెప్పెదరు 

ఈసి మధురలోని చివర ( మూడవ ) 4 సంఘము *నాంటిది,. 
ఈ * సంఘము )యొక్క_ కాలమునుగుజించి _ అభిప్రాయ భేదములు | 
సెక్కు_లు కలవు, కాని శ్రీః 

కావ్య మార: టీ 

(౧ స ఆ త్తిళూడీ 

కతకమువ లె6 జక్క నినీతులతో నిండియుండును, ఇందలి వాక్యముల 

క క్రముమకారాదిగ నున్నది. ఫపూర్వకాలముననుండియు బాఠళాలలోని 
౧౫ దీనిని పాఠముచేయాదురు, . ల త . 

(౨) నాల్పజ్జి : * నాలుగుచరణమల పద్యములు గలకావ్యము, 

(3 ) క జానకురల్ ; యోగమునుగుటించిన త తగ, గ,౦థము, 

(6) కొన్ రై వేందక్ ఏ; ఇందు6 మ్ నీతి బోధింప( 

ఈమె వినాయకునిభ కరాలు, ఈ మెసరస్వత్యవశారమనియు, 

చివరకు పోలిక. గ్ లాసమునకుం బోయె ననియు. జెప్పుదురు, 

9, ఒక్క. “ యవ్వయా శే ? వందల 

కొలంది సంవత్సర ములు బృతికియున్న దని కొందజు చెప్పినను ఈ 

- పీరుగల కవయ్యిత్రు తు లిద్ద టుండి రనియ్య కెండవ అవ్వయార్" కులో 

క్తుంగచోళజేవున ' పట్టాఖి'షేకకాలమన శః శ ౧౦౭౦న నుండె 

థీ, ౨-వ శశాబ్లిలోనిన యెయుండు 
నని పెక్కు_మంది అ యఖ ప్రాయము, ఈమెచే రచింపంబడిన 

: చినచిన్న నీతిాక్యములు, మన సుమతి | యొక వృతము. | కావణకృష్ణ విదియనాండు wag: దీని నను 
| స్థింపవలసినవారు దంపతులు. ఫురుషుం డొనరించినచో స్ర్రీతోడను, 
త గావించినచో బురుషునితో డను వియోగ కున్న యిన జేక్టూ 

౫౮౭ 

ననియు నందురు, అజవమున రామా  యణము చ్వౌసీ సి పృఖ్యాతి చెందిన 
“కంబన్ * అనుకవితో నీై సమకాలిక స్ట రీ కల్విడతు 
క్కు_0, ఆశదెక్కోచె, నన్నూరో్క_వై, నాన నృణిక్కో_ వై $ ఓ ఆరు త్త 
మిళమాలె , దర్శనపత్తు పతు, పంతనందాది, పదగనిఘం టు అను గ్రంథ 
ముల 'రచించెను. ఈకావ్య ములలో నేవి మొదటియవ్వవి, ఏవి బల్లల 
తన ము అభిప్రాయ భేదము కలను. 

అనన  బలిచ రవి భార్య, ఈమె కుమారు6ండు 

చాలు డు, 

అశని = ౧. పిడుగు. ఇం ద్రునివ జ్రాయుధమునకు 6 చేరు. 

గ్రామమునకు నడుమంగాని, ఇంటిమొందలాాని పిడుగు పడినయెడల 
శాంతి తీ చేయవలయును, 

టట్ట టేకి, జట టిట్టీరి వ హహహయేతి లలలేతి' శ. స్మరించ్చి 
ముష్టి సృహరణము కః ససచో నది ఈ అశనిముద్ర, ) యగును, pe 
శత్రు, లు సాధింపవచ్చున(ట, 

ప ఉత నొకయావధవి శేషము, 

ధ్ర న్ధ ట్రీ ర ము బాజా పర బె పాము, అలంకారకాస్త్రనుందు 

) | చాక్యదోవము. అనక్వయను, శ్రియా పడరహితము అగువాక్యృమున 

కీశేరు గలదు, . 

 అధిర --- ఒకరాకుసి, 

అధిరు (డు — ఒక రాకుసుండు. 

అశూన్యశయన వ్ర తము — ఇది హీందువుల 

రదు, గీత వాది Ww నిర్హోవ. పూర్వశముగ, నందులకు శ క్రిలేనిచో మంటి. 

ను వివ్ణుసం వూజనము చేయవలయును. త దవసరమున6 

బకింపపలసీన మంత్రములు, 

(4 శ్రీవత్సధాగిక్ ! శ్రీకాంత! శ్రీధామక్ ! శ్ర పతే | ఒవ్యయ | | 

(సృణాళం మే యాతు ధర్మార్థకామద | 

ఆగ్నయో మా సృణశ్యంతు "దేవతా? ప్రులుహో శ్ర తమ! 

పితరో మొ ప్రణశ్యంతు మతో దాంపత్య భదత 8; " 

లము § వియుజ్య తే దేవో న క దాచిద్యథా భవాక్కా 

తథా కళ త్ సంబంధో దేవ! నూ మే వియుజ్యతు; 

లక్షా సై హ్న్యం వరద! యథా తేశేయనం స సదా 

జు) మబూాప ప్యకూశ్యాస్త తశైవ. మధునూదన!” 

గార న్హ్హస్థ్యం నమూ 



౫౮౮ అళోకత్రి 

అర్హ నానంతరము తో లవర్ణి తీ మైన యాహారము నారగించి రౌ త్రికాల 

మున హవిష్యాన్న మును భుబ్ింపవలయును, ఈ లాగున నాలుగు 

రాత్రులు కడచినపిదప6 "జెల్ల వాటినతోడనే లేచి. కాల్యక కృత్య ములం 

దీర్నికొని, సుస్నాతులై కుచితోడ శయ్యాదాన మొనరింపవలయును, 
అది లమ్మీపతియు కము, దీపొన్స భాజనసంయుతము పాదుకోపాన 
చృత్రృచామరాసన సమేతంబున్కు నళ్ళీహ్టాలంకార మండితమును, 
శ్వేత పుప్పాం బరావృత౦బును, నుపధానయుతంబును నానావిధ ఫల 

_. సహితంబున్వు శ _క్తష్చనుసారము సమకూర్చిన యాభరణధాన్య సమన్వి 
| తంబును నె యుండవలయును, దానినీ సకలాంగ సంపన్నుడు 

కుటుంబ్మి వైష్ణవుడు నగు చబ్రాహణునకు దాన మియ్య వలయును, 

ఆకీయ్యమీ(ద దంపతులను గహూరుచుండం బెట్ట విధానపూర్వకముగ 

- నలంకృతుల! గావించి ఛక్యుభోజ్యసంకలీత ముప భాజనమును పత్ని 

కిని 'సువర + న భూప జాయుత మెన దేవదేవుని ప ప్రతిమను జలకుంభస మే 

తముగ వి ప్రునకును దాన నా. ఈ ప ప్రకార మకూన్యకీయన 
వ వ్రతమును ఏ విత్సగర్వితులు గాక శ్రద్ధతో య మా నిరంతరము 
సౌఖ్యము లనుభ్వించి చివరకు వివ్షులోకముం జేరి సుఖింతురు, 

అశ్లోక్ర త్రీరా త్రము న "హేమాద్రి. Ge, 
_ నందుల శెప్పలుడినముక ప్రరమ. 

వక్షిణచేశమందుంవాన్ 5 నీ పేరుగల తీర్ట We యాస్సట్లు ౯ న మ్బ 

అశో కపూర్ణి ము -- ఫోల్గునపూర్జ్మిమ.. ఈ దినమున. 

అథోక వ్రతము న ఏ కూమాది ద్ర ఖండముక జెప్పిన యొక వృత 
బీ విశేనను. 

అ శో క్ర న స్ క్ — ౧. యయాతి 'జేవయానితో రన్న గలవా? డయి * యితర రాజులను క స్ర్రయులతో 
+ తోంట, 

౨. రావణుడు కీశ్రను 
కుంచినరో (యట, 

లే విహారం చినతోంట, 

అళోకనర్ధనుండు (శ్రీః 

మగధ దేశము పె 

చ a వ రికి (5 ర్ ఫ్రా, 

హిందూ టేశీపుంజక్ళవరర్థి, 

వరి శమువాండు, చంద్రగుప్త 

గుమారు(డు, won సాధారణముగ నాటో కండు 9 

_ అథోకండు. తం డీ కాలమున యువరాజుగా నుండి, తశ్ష ళిలోోో 

జాయిన్ చౌ ంతములకు రా జ పతి ని ఖే Viceroy yగాe  బంప( త్తు 

న్ హతులయిరీ 5 

పూ; ౨౭౨ - ౨3౧) | 

కా మౌర్య 

35౨౨౨ ఎ. 

౨౯౭) బౌ శు (డు, ప. (5 కీ పూ ౨౯ _ 929) 

అనియెదరు, 

ఈతడు భారతవర్ష చక్రవర్హులలోను, క మిక్కిలి. 

అ రా త్ర ము. అళోక వర్ధనుడు 

బడెను, ప్రరమ కా నీతండు రాజ్య పరీపాలన 
శమము చేర్చెను, ఈతండు శ్రీః పూ, ౨౭౨ లో రాజ్యమునకు వచ్చి 
నను, మూ(డు'స సం వత్సర ములతరువాత (క, క్త పూ. ౨౬౯ లో నితనికి 

లాజ్యాభి షేకము జరగను, ఈతనియన్న దమ్మ లేకు లుండి వా 

రీతనిత్రో రాజ్యమునకై పోరాడుచుండి రనియు, నందువలన 
నీ మూంటేండ్డవజకును బట్టాభిషేకము చేసిక్రూ నక యంతఃకలహములు 
తీరీనతరువాత నశోకుండు పట్టాభిపి. కం డయ్యె నని యు6 జరి తృ కారు 
Is, 

కళింగ దిగ్వ జయము ఫా కీ పూ. ౨౬౧ లో ననగా దాను 

రాజ్యమునకు వచ్చిన పండ్రెండవయేంట నీక (డు కళీంగ దేశము పె దంగు 
వెడలెను, కళింగదేశ మనంగా గోదావరీ మహానదులకు నడుమనున్న 
సముదృతీర ప్రాంతము. అప్పటికి? గాళింగులు బలవంతు లయియుండిరి, 

అటువదివేలకోల్బలమును, వేయిస్వారులును ఏీడువం దల యేను లును 
గలిగియుం డిరి. కావున వారును దమస్య్వాతం త్ర, త్ర శ్రమునకై ఘూేర ముగా6 

బోరాడిరి, తుదకు నకోకుంజే కాళీంగులను గెల్వెను. కాని యా 
యూద్ధమం దుఖయ' మైన్యములలోను మొత్తము లక్షృజనులకం కు నధిక 

లక్షయేయిదెచేలజనము ర తు శ్రువులచేం జెజిపట్టం 

| బడికి; ఇంక జనో యూద్ధమువలనరి గలిగిన ల కూదుల 
వలన నళించిరి! ఇట్టి యసంఖ్యనిర ప రాధజన వినాళం బుం జూచి 

హృదయను తు. డయి, తన రాజ్యతృన్న యే. దీని యంతకును 

| గారణ నుని తలంచి దయానిధి యగునశ్లోకుం డటుతరువోత6 దానయి 
యితరులరాజ్యములమి.దికి దండువెడల నని 

నలువదిసం నతృరచుల 

యైయాం బెను, 
యో 

పా. చేసికాన్మి తన 
అత. న జ పుభుత్వకాలములో 6 దత్ ప్తతిజ్ఞూనువర్తి 

ఇ౦తియకాక యారాబజా' ర మునందు మిక్కిలి ఫేద 
టరు 

గెలుచుటయే తను 
| భర మని రాజులు తలచుట తప్పు ధర్మ మువలన సంపాదించినజయే మే 

లంకలో : 

ప. 3 కోలీంగ దేశములోని (ప 
క, రాముడు సీతతో నయోధ్య 

. | దండనలు. విధించుచుం డెను, వ 

ని జమైనజయము ' అని శాసీంచెను, తాను క్రో త్తగా సంపాదించిన 

(ప్రృజలకు శేసియు నిబ్బంది rs చాలీందుట 
కథికారుల ln ప్రజలను బీడి డించునధి కారులకు గథీనముగా 

బౌద్ధమతావలంబనము | వా ఈరాజు మొదట హిందూధర్తము 

నందు శ్రీద్ధగలవాం డయి తేపవాత నుప గుప్తు6 డను బొద్దాచార్యుని 
బోధవలన బౌద్ధమతావలం బి యయ్యెను, అప్పటినుండియు నారాజు 
రాజసపృ శ్తి లీని బూర్తి గాథ బరిత్యజించి సాతి. _లిసకుం డయి తన రాజ్యము 
నందును ఇతర దేశములందును ధర్మాఖివృద్ది చేంయుటయే తన పరము 

కర్తవ్య మని నిశ్చయిం చెను. ఈరాజు పీందూె శ వుండుగ నున్న ప్పుడు 
మిక్కిలి దుర్తార్హవృత్తి లీ కలనా? డనియుు రాజ్యమునకు వచ్చినప్పుడు 

దనయన్న దమ్ములలో ౯౯ మందిని జం పె ననియు బౌద్ధుం డైనతరు 
వాత సజ్జనుం + చర్య. ననియు. - నింహశ్గచేళ్లప్రు బౌద్ధ గ గ్రంథములలో 



అశోక వద్ధ ను 6డు 
కాని బె ద్ధమతమాహాత్మ ్య మును "హెద్చించుటకు 

ద , 
ప్రాసియున్నది, 

బౌద్ధులు చాసీన యసత్యకల్పనలు గాన్మి ఇవి నిజమైనచరి త్రౌాంశే 

ములు కౌ వని పండితులయభి ప్రాయము, 

తాను రాజ్య మునకు వచ్చిన పదునాజవ, పదు చేడవయేండ్ల లో 
య 

(ఈ పూ. ౨౭-౨౫౬) నశోకుండు తనఫర్థ మతములను లోక 
ల్ 'దెలుఫపుట కె దేశ4మం దంతేటను బదు నాల్దుశిలాళా సనముల 6 

జెక్కిం చెను, 

య్మాట్సేలు : Fee . ఇరువది మూడేండ్లు రాజ్యము చేసినతరువాత 

నకోకుండు క్రీ? ఫూ, ౨౦౬ లో స బవిత్ర, మైనస్థలములను 

సందర్శించుటకు యా త్రీ విడలేను, ఊ త్రరదిశేను ప ప్రస్తుతము ముజ్ ఫర్ 

పూర్, 
యొక్క  చెలుపలిదకీణ ప్రొ ంతేమునక్రుం బోయెను, అచ్చటనుండి 
పశ్చిమమునకు 6 దిరిగి నేపాల్ పెరాయ్యొద్ద కన PRE కక 

లుం౦బినీవనము చూది యచ్చట నోకళాసనము వేయించెను, 
యిప్పటికి నచ్చటం గానవచ్చుచున్న ద. 

యొక్క రాజధోనేయను కపి లవస్త్థునగర ము, 

అదె 

అదును ద్ 

కాళియొద్ద బుదుడు 

ఇదిగాక 

థి 
సృథముమున బోధ చేసి సినసలమన Se బుద్ధు డశేక కసంపత్సర 

sa నివసి సించియున్న శ్రావ స్ ప బుద్ధత్వమును జెందిన. 

గయలోని బోధివృకుము, "సుద్ధుడు నిర్యాణము: జెందిన కుశినగరము 
ముదలయిన చాద్ధప పవితి తత్ర ముల6 జూచి కన్న డానధర్మ ములు 

చేసి శం ముల వే లో 

ఈళాజు ేపా.ళ దేశేయనకు (కీ. వూ, ౨౪౯లో) యాత 

ప్కస్తుతపురాజధాని యగు కక ండూనగరమున 

మూరడుమెక్టమింద నున్నది, ఈ 'లలికపట్టణమునశే బౌద్ద గంధము. 

లలీతవూర్ అను నామాంతేర ములు 

కలవు. ఈ లలితపట్టణమును మిక్కిలి పవిత్ర br ald భావించి | ౬౫ 

యశోకుం డచ్చట నె దునూపముల( గటిం చెను. అందు బటణమునకు 

లందు లలితపాటకొ పాటక 

మభ్య నొక్క. ఓరియూయ బ 

డ నిర కిపరనా రను అవి aia es 

ప్రైఇము యొక, 

: nen చీప్రాళము నకు 

బారుమతీ డేవి యాతే నివెంట నుండెను. 

క్ష చ్ర్రీణూడు. వారు బహుకుటుంబీకులు, వా రిరువురును ేపాళము. స్వాధీనప డెను, 
నందే యుండందలంచ్కి పకుపతినాధుని దేవాలయ మునొద్ద దేవపట్టణ 

మును ,కట్టించిరి. భితుభికుణీల కాశ్శమములు కట్టించెద మని వా, ఎడ్తగుడిశా సనములవలం చెలియవచ్చెడిని, 
రిరువురును నిశ్చయించుకొనిరంట, చారుమతీ దేవి పశుపతినాథ్ అను. 

గ్రామమునం దుత్తరమువైపు భికుణీలపు నొకయా శ 
అది యిప్పటికిని ఉన్నది, 

l. Smith's Early History., 3rd ed, 9, 161. 

పంట అనబడు దిలాలలోేనుండి హీమాలయము. 

WE 
బెడలీనపు డచ్చట లలిత పట్టణ కల! రాజధానిని గట్టించెను, సు 

నాలుగువె వై పుల నాలుగును. 
పట్టణము కట్టించెను, అది యాః జేశమున కిప్పుడు రాజధాని యె యొప్పు 
చున్నది, 

చెళ్ళినపు డాత నిఫభా(6తు రగు. 

ఆమెభర్త చ్చధ దేవపాల | 

ఫ్ మము కటిం | 

ఆమె యంచే కీర Fa 

పంజా 

మం ఆ మెభ ర్హ మా ల, ము తనకోర్క ఇ వేర్నుకొన లేకపోయెను. 

ఆత (6 డాదింతటోడశ్నే జ టక నొంచెన(ట, 

డ్ పూ, ౨5౪౨ లో అశ్రోకమహారాజు స ప్త సంభశాసనముల 
వేయించి యందు. దాను ఖత ను చేసిన ప యత్న ములను 

సీం హావలోేకి నము ( Review ) గు: పసన వేయంగూాడ దని 

కాసించెను, 

శ్రీః పూ. ౨౪౦లో అశోకుడు సన్నా రసి యయ్యొను, 

భికు వమున। గాని ముక్తి లేదని చౌదసిదోంత మయినందున నీత6డు 

వై రాగ్యము గలవా నసటచే భికుం వయి రాజ్యముయొక్క_పాలనాం 

శే ములను యువరాజునకును, మం తు లకును వదలెను. కాని రాజ జ్య ము 

లోని ముఖ్యవిషపయ ములను దానే పతర రాజ్యమును 

పూర్తిగ వదలీ వెడలిపోయినవాండు కాడు. శాసనము లని యూ 

నితని పేరిట నే వ్రాయు చుండిరి, 

చాద్ధఖికువులపరిహత్తు [ae క్రీ" పూ, ౨౧లో అశోక 
మహారాజు pee యశ పాపెలీవు త్రమందు బానో చార్యుల 

మూ(డవపరివత్తును చేయించెను. బౌద్దుల మని చెప్పెడి కొందణు 

సగాం డే చే ధర గ గ sia గలుప(బ కిన సృతీ ప్రభాగము 

న్లో పరీమ త్తునరదు Ror ఎన ఈపరిహత్తునుగుటేంచి సింహళ 
గ్రంథములు చెప్పినను అళోకు నిశాసనములలో స్పస్ట్రముగ "నేమియు ( 

జెప్పంబడియుండలేదు. ఈపరీవుత్తు రాజునిధనమునకుం బూర్వము 

పదియేండ్లలోపల జరగియుండు ననియు, నిది జరగినతరువాత నే 

అందు నొప్పుకొ నయిడిన సీడాంతములే తెల్పుచు రాజు సారనాథ 
శనిలాశాసనము వేయించె ననియు. నద్ జ్ఞా లవోహిం చెదరు., 1 

అశోకుని రాజ్య విస్తారము : యాల was హీందూకుళ 

పర్వతమువణజకు నీతనిరాజ్యము వ్యాపీంచియుం డెను 

ప, స్తుత ఫు అఫ్ గానిస్తాక రాజ్య మంతేయు, బలూోచిస్తాక్, సింధు 

ప్రాంతములును ఆరాజ్యములోని వే యయముయుం డెను. స్వాత్ , 

బాజోర్ అను కొండకనుమల ప (ప,దేశమును, కా శ్మీర నేపాళ దేశములును 

అఖోకునికి క కాశ్మీరమున నీకంయ. ల్; నగర మను 

అన లగ 

తూర్పున గంగానదిముఖమునొద్దనున్న తౌ తాను లీ ప్తి ప్పి (ద 

తాయూాక్ ) వజకును 

స్వత ఫు 

బంగాళ మంతయు న barat 

శ్రీ , పూ, ౨౯౧లో నీత(డు కళింగమును జయిం 

చెను, ఆంధ్ర, చేశ మగాడ _నళోకునిక్తి సామంత రాజ్యముగా నున్నట్లు 

దక్షీణమున మెసూరురాజ్యమువజకు నశోకునిరాజ్య మున్న ట్లు 

అచ్చటియాతనిశాసనములవలన( దో(చుచున్న ది, అంతకు దశ్నీణమున 

నున్న పాండ్య, వేర, చోళ కేరళ దేశములు స్వతంత్రము లయి 
ణా 



చాటు రాజ ప 

హోణాం 

యుండెను. వానిపె నశోకునికి నేమియు నభీకారము లేకయఃండె నని, 

ఇ ట్రశోక్రుని రాజ్యవిస్తార మంతయు లెక్క చేయంగా 

_. దమీణములోని కొన్నిచిన్ని రాజ్యములు తప్ప ప్రస్తుత మింగ్లీ షువారి 
యధీనమం దున్న హీందూదేశ మంతేయును, బలూచిస్తానమును, 

అఫ్ గానిస్తాకా నేపాళ చేశములును అళోకచ కవ ర్తికి లోంబడియుండి 

యాతని క చృక్కవర్తి ” బిరుదును సార్గకపబిీశే నని చెప్పవచ్చును. 

హొటలీపుత్క త శాజధానియం దుండి మధ్య దేశమును రాజే స స్వయ 

ముగా. జల వు దూర ప్ర, జేళముల "సీలుటకై రాజవంశము 

చృతినిధులుగా6 బంపగబడుచుండిరి. అశోకునికాలమున 

శుతినిధులు నలుగు రుండిరి, వాయవ్య ప్రా పాంతమును బాలీంచు 

isa తక్షశిల రాజధానిగా నుం డేను. 

నట్టిరాజ ప 

| జప పంజాబు, సింధూ 

hie =n 
బశ 

లోనివి. _పూర్వప్రాంతము శీలట క్రాక,ప పృతినిధి తోసలిలో 

నుండెను. తోఫలి యొచ్చట నుండెనో. అన్ నిశ్చయము గా6 

. జెప్పుటకు ఫీలు లేదు. ఈ తోసల్యధిపతియే. కళింగ దేశమునుగూనం 

చాలించుచుం డెను, పశ్చిమ ప్రాంతములగు మాలవ, గుజరాత్, కాళయ || 

నొక ప తినిధి యుజ్జయినిలో నుండెను. . | వాడ దేశముల బాలీంప 

నర్మదానదికి దతీణమునం దుండు ప్రాంతములం బరిపాలింప 

ప తినిధి యుం డేను, - ఇట్లు wan రాజ ప gee లంండిరి, 

నొక 

య 

శిలాకాసనములు $- అశోకమహారాజు hia రాజు | 

వలె బాలింపక ధర శ్టగురువువ లె6€ చాలీంఇెను. (ప్రుజలధ ర్థాభివృద్ధి క 

యాతండు ధ ర కాసనములను జెక్కించి తనరాజ్యమునం దంతటను. 

లు. సంఠతలనిమి త్తముకాన్మి యా త్రీ లనిమి త్రముకాని 

ప జలు వి శేవముగా గుం పుగ కూడుచోట్లను Fed అకోకుని 

శాసనము లీ జీశములో ని మిక్కిలి ఫురాత నశాసనములు, మహంబో 

దరోో హరప్పా, గామ ప్రాంతములం డటీవల బయలుపడిన ము ద్రెకా 

-"తనళాసనములం | శాసనములు మినహాయిం చినచో ఇంతకంటె బుర శాసన లా | ఆరోకాలో్ రాజు శపొళమనన ఇల్లీ నపుడు చేయించిన. 

మనకుం |. 

ఉఇలీయు చున్న ది, ఈశాసనము లక నిరాజ్యమం దంతటన్సు అనలా 

నక మొదలుకిెని గ మైనూరురాజ్యమలానని షి మోగావజికును . 

ద మువణకొను వ్యాపించి 

నుటీ యేవియు లేవు. - ఈ శాసనములవలన నశోకునిచరిత 
శ్రీ 

me? 

లాడెడుభావలో వా, చవాయంబపీనవి, ఇందలియకు,రములు రండువిధ ము 

 లయినవి. హిందూ చేయము యొక్క తా Hag 

లన్నియా .. -ఖరోక్టీలిపిలో. ఛాయంబడినవి, 

పారనీభాహల కీ 'లిపియే లో ఇది కుడివై పుననుండి యెడమ 
వ ప్రనకు, ననా నప పసవ్యముగా చ్రాయ(బడును. కడమశాసనము 

ww ప, సుతఫు, అరబ్బీ 

త జె 

+ ఖు షః ఫు ~ 

ఇ మ్య్! 

అ న స ఈక! , 
వ ఖ్ * వ 1 

U 

5 శిలల ' 

సింధునదమునకు నావలి దేశీములును ఈ పృతినిధి పాలన 

అవను: ప్రాకృత భోమ?. స నప్పటిజనులు మాట 

యా హ్యాలీపిలో Case కా: యొడనువె వైపునుండి | 3 

అశోక వర్ద నుండు 
కుడివై ప్రునకు వ్రాయంబడును. |పృస్తుత పుదేవనాగరియకీర ములకును, 
తెలుగస్క కన్నడముల యకరములకును ఈ బ్రాహీలిపియే మాతృక, 
అకోకునిశాసనములలోనిలీపి సామాన్యజనుల కిప్పుడు - తెలియదు. 

పాశ్చా త్త రిపండితు అంతో శ్రమపడి యాయక్షరముల నన్నిటిని 

గనుంగానిరి, అళోకునిచే వేయింపంబడిన శాసనముల నన్నీంటినీ 

మనకు 'బెలీసినంత వజకు నీ క్కి ంది యొనిమిదివిధములు గా బిశ్గకరిన 

వచ్చును. 

౧. లఘుళిలాశాసనములు == ఇవి శ్రీః ఫూ, ౨౫8 లోనో 

౨౨౬ లోనో యనంగా నశోకు(డు రాజ్యమునకు వచ్చినతరువాత 

౧౮ సం వత్సేర ములకు వేయింప(బకియెను. ఇందలి ౧-వ శాసనము 

(ప్రతులు మూడు మైసూకురాజ్యమునం దున్ని; ఒకటి నెజాము 

Cy భాభ శాసనము ఎ ఇదెయుర బె శాసనములు చెక్కించిన 

సంవత్సరమునచే వేయింపంబడియయొ, ఇందు సన్నా్యాసియైన రాజు 

బౌద్ధభిక్షులకును, భికుకీజనమునకునుు ఇతరజనులకును బుదునిఫావ, 

ఖ్ లన్నియు సుఫెషితీము లయినప్పటికి నందు "నేడువచనములు 

విశేమక్ర స్ట ద్ధతో జదువుటకు, ననుష్టించుటకును బోధించెను, 

స్య పదునాల్లుశిలాశాస నములు !-=- ఇవి శీ పూ. ౨౫౭, 

ఏ6 లో త ఇందు ధర సీ సిద్ధాంత ముల బోధింప6. 

బడినవి, ఈ పదునాలుగుశాసన ములు శేడుస్థలములల నున్నవి, 

౪ రెండు కళింగశాసనములు $= కొత్తగా జయింపరబడిన 

కళింగ బేశములోీవి, శ్రీః పూ. ౨౫౬ లో వేయింపంబడియె, 

౫. మూ6డు గుహోశాసనములు $ ఇవి గయయొద్ద టరాజరు 

అనుచోట, bj ప్రా ౨2 లోను, క్రీ, పూ, ౨౫౦ లోన్సు 
ఆజీవికఘు లను టై నమత స్థులకొజుకు6 గట్టంబడిన మహావిహార ములో 

ను ఈళాసనములు రాజుయొక్క దాననును వర్లించును, 

. చెండు రారో ఛా సన కాలా ర జ ౬, రెం _స్తంభళా సనములు | ఇవి శ్రీ ప్రా, 

ర, వీడు క్టీంభశాసనములు క న ఇవి. రాతి స్పంభములమిరద 

కెక్క_ంబడినందున వీని కీపేరు. పెట్టయడియెను, ఈశాసనములు 
శ్రీః పూ, ౨౨౯౨౦౨ లో వేయింప(బడి యాఅుచోట్ల వీన్మిప, 

జస. మొడటి పదునాల్దుళాస సనములలో వరి రి ంచినభర, మునే లో 

నములలో హా. విశదీకరించి క్షం మతో ఢరాభి 

క్ యళశోకుండు చేసిన ప్రృయత్నము లన్నియు వర్గింపంబడినవి, 

Ee పరిశి్ల స్టంభశాసనములు వ “కన్ క్రీం +. పూ, రోంలో 

జీేయింపంబడియె. 

ఇ ట్లకోకమహారాజుచే జనోప యోగమున కై శ్రీః ఫూ. ౨౭ 

ls నుండి క్రో పూ, ౨౦౦ వజకను క ఇెక్కింపయిడినట్లు 



అళోకవర్ధను డు 

నే జొమురాజ్యమునందు రాయ చూరుజ్రిల్లాలో _ మాస్కా 

యనుచోట నొకబండపెన్సి చెక్కంబడిన అశోకళాసన మొకటి 

కానవచ్చినది!, ఇదె లభఘుశిలాళా సనయులలో ౧-వ దానికి 

ఇతరశాసనములలో లేనివిశేవ మిం దొకటి కలదు. ఇతరశాసనము 

ess 6 దేవానాంపీయ ? (డేవానాం ప్రీయ్క “పియదళి 

(ప్రియదర్శి ) Wane తప్ప “ అశోక” నామము లేదు, 

కాని యాళాసనమునందు * Rs) పేరుుసాడకం గలదు. ఇంక 

మిద “అశోక లాక(జేనా యన్న సంకేయ 

మక్క_అ లేదు. 

6 రి రష 9 ్సుయ దర్శు 

మాస్క్ శాసన తు కర్నూలుజిల్లా స త్రిసమీ పమున 

నున్న ఎజ్జగుడి గ్రామముదగ్గర కొండరాలమాంద6. చెక్కిన అశోక 

శాసనములు కొన్ని ఇటీవల కానవచ్చినవి, ఇవి యింకను | బృకటింపC 

బడకపోవుటచేత వీనియందలి వి శేపుము లీంకను చెలీయరా లేదు, 

ఈళాసనములలో ధర్మ ముయొక్క్ల స్వరూపమును, ధర్మ ప్ర చా 

రమయునుగుటీం చి చేసినయేర్పాటులును వర్గీ ౦పంబక్షినవి, తర్క పక్క 

ములుగాని యు కీ వాదము గాని చేయక " ధర స్వరూపము స్పష్టముగా ఆం - కు 

వర్తి ౦ప(బడినది.. 

శము రీకి, ద నిచ్చెదము. 

భూతదయ ;___ పీపీలీకాది నన అ దయతో. జూడ 

వలయు ననియు, "నేబీవమును జంపంగూడ దనియు నమక కలవాండు 

'శావునం దనసువారములో నంతకుం బూర్వము భోజనమునశై జరగు 

చున్న పకువధ నాంపివేసెను2. అశోకుని తొతయెన చంద, గుపుని 

శాలమునను౦ దియా మృగ యావినోదము రాజుల కత్యంక ప్ర వ్యయ మై 

యుండెను, కాని య'న్యాయము గా నిర పరాధములగు నరణ్యమృగ 

ముల జంపుట తగదని యళోకుండు వేటాడుట చాలీంచెను. వేయకు 

బదులుగా రాజ్య ములోని ప్రజల కష్టములను గనుగొనుటకును 
పవిత్రమైన స్టలములను, జనులను చూచుటకును, ధర్మ బోధ చేయుట 

కును re త్ర చేయుట మంచిదని శాసించెను3, 

చాకళాలభో ము (బృతిదినమున్యు సువారమునకె. వేలకొలది 

మృగములు, పతులును ెసచుం డెను, కొంతకాలము తరువాత్ రాజు 

ఆప్రాణివధను ఆంప్కి దినము శెండునెమిళ్లు, ఒకజింకకం చు నెక్కుడు 

ప్రాణుల జంపంగూడ దని యాజ్ఞాపిం చెను. 6 దయకనుందు నీమూ6డు 

వ్రౌణులనుసూడం. జంపలహాడదు ౨ అని శాసించి యీధర్మ మూర్తి 

1 

2, ౧౪ శిలాశాసనములలో ౧-వ శాసనము, 

8, రావ శిలాశాసనము. 

4, ౫-వ _స్పంభకాసనము. 

ర ౨-వ శిలాశాసనము. 

నకలు, 

సత్ పృవ్యర్తనమున్కు భూతదయయు ముఖ్యముగా 

ss రృస్వగూప మని చెప్పబడినది. ఈళాసనమందలి bh 

రాజమందిర మున 

%౯ా౧ 

తాను రాజ్యమునకు వచ్చిన le వ యేట (శీ , పూ ౨౨౯ 

బూర్తి గ మాంసాహారమును మానివే సెను, తనరాష్యాములోని (సృ్కజలు 

కొన్నిమృగమయుల చెన్న (డును జంపనేకూడ దనిదయుం, మాంసావోరు 

లయిన శూ! ద్రా, దులుగూడ సంవత్సరములో చేబదియాటు విశిస్ట్య 

దినములందు "ఫట్రి ప్రాణులకు జంప(గూడ దనియు చాజాపించెనుో. 

(శ. ప్రా, ౨౪౩ 5 డయానుయు (డగు నీరాజు పకునులరోగ 

చికిత్సక్తై పళకువైద్యశాలల నిర్మించెను, భూతదయ యింతకు 

మించ నేరదుగదా * ర 

తలిదం డ్రుల గౌళవించుట :__ అశోకుండు చేసిన ఇండవ 

బోధ తారలు. తమ తలీదం డ్రులను గురువులను “పెద్దలను మిక్కిలి 

గౌరవముతో. జాడవలసిన దని, 0 పెద్దవారును పు 

నేవకులను దయతోను వారికి. దగిన మర్యాదతోను జాడవలె నని 

యాజ్డపిం చెను, బంధువులను, భికువులను (సన్నా స్టిసులన్స్రు 

బ్రా హణులను గారవముతోో( జాచి వారీవిషయ మై యౌడార్యము6 

గన(బజుపవ లెను, 

సత్యప్రి, యత్వము వా అశోకుడు aa 

ధర్మము సత్యము, ఈమూాండుత త్ర సృములును నీ 

నమునందు 

మూ6దవ 

క్రింది ౨-వ శిభాకాసప 

సంగ్క see 'జెప్పయిడినవి. - ఆకాసనముయొక కా 

భా సాంతర మిందు నిచ్చుచున్నారము సవన 

౪ ప్రియదశిర యిట్లని ఇాసించె: తలిదండ్రులమాట వినవల 

యును. అట్లే భూతదయను బాటింపవలయును 3 సత్యము మాటాడ 
వలయును. ఇవి యనుష్టింపవలసీన 'ధర్య్మముయొక్క_ లక్షణములు, 
గురువును గౌరవింపవలెను, బంధువుల మన్నింపవలెను, ఇ ఇది దీర్యాయుః 

(పృదమగు ఫురాతనధర ర,మర్యాద, మానవులు దీని ననుష్మింపవలయాను. ప 

పరమతేసహీ ప్లుత : ఫట తొను బౌద్ధధర్మాభిమాని యయ్యును 

అశోకుండు పరమలే ములయొడ ద్వేవము LEP యన్నింటిని 

సమభావముతోో 6 జూచుచుం జెను. చాద్ధభీకువులకు నా శృమములు 

కట్టియిచ్చిన”ట్లే ఆజీవికు లనంబడు శైనులకును గట్రియిచ్చెను, 

టకా ల గారవించినెటే బ్రాహ్మణులను గౌరవించుచుం డేను. 

ఇది యీమహాత్తునియం దుండిన నొప్పగుణములలోని గొప్పగుణము, 

తాను నమ్మిన భర ము నాచరింపవలసినచే కాని యితరుల మతములను 

నిందచేయలహడ దనియు, నన్నిధర్మ ములలోను నిం ద్కెయని[గ్ర,హమ్యు 

పవి_త్రాచరణము ముఖ్యము లని ఇచెప్పంబడినందున నన్నిధర్మముల 

ముఖ్యసీద్దాంతము లాకటియే యనియు, భేద మముఖ్య మైన విషయ 

Hyderabad Archaeological Series, No జ Sn? new Asokan edict of Maski. 

6. పియదళి (వీ వ్రీయదర్శి ) యనునది యఖోళుని చిరదునాముము,. 



సడ త్ర 

ములను గుతం-నిస పని తెలీసికొనవలయు ననియు, మత'సం బం'మెన 

చర్చలలో బరస్పర నించావ్యం జకళబ్రముల నుపయోగింపగూడ 

మనియు శాసించెను!, ఇప్పుడు మామత 'మెక్కువు నూముత సుక్కు_వ 

యని పోరాడునా రశోకునిశాసనములు చదివిర్హమినను పరనుతసహీ 
5 (Religious toleration) చేర్చి కొ నియెవరుగాత, 

బాటసారులకు వసకులు ౩ == ఒక దెశయుననుండి మతీయొక దేశ 

మునకు నడ చివె శ్లడి బాటసారులకు వీలుగా నుండుటకు నచ్చటచ్చట 

స్తంభములు టి వాని పె శోశములసంఖ్య వేయించు నావా 

రము అశోకుని తాతేయను చం, ద ద్రగుప్తునికాలముననుండియు6 గలదు, 

అనోకని, స సృభుత్వమున మునువ్యాలకును, పకువులకును నీవనిమి త్తము 

త్రోవపా యసనన మణి చెట్లును, మామికితో(వులును 'నీయింపంబకి 

షీ! ం ట్రోశ ట్రోశమునకును బావి యొకటి త (త్రృువ్వింపంబడియు ! చావ 

దులు కట్టింపణప కియె $ జలపానస, జీశములు మనుజులకొజకును, పను 

వ్రులకొకును ని నిర్మింపంబ కరన 

జనభ శాలలు వ గో గారు 'లవ్వలై నను వారి కోపుగనంబు 

లిచ్చుకుకై యద్వెతీయకరుణామార్తి యన నీనుశోకచక్కవర్తి, 

_తనరాజ్యకుం దంఠటను 'జెనధాలయముల శీర్పలీ చెను, సర్వ శీవుల 

యందును గరుణగల వాయు గావున నీవై ద్యళ్నాలలోం బకువులకుంాడ 

నెమధ్ధం బు లిచ్చున ట్లర్పాట్లు చేసెను. అంతటితో, దృ_ప్రంజెందక 

తన్కు న్నేహీతుబుగానున్న యితర రాజుల 'రాజ్యములలోను తన 

నము "ప పెటి యట్టయౌొవధశాలలను గట్టిం వెను, శ క్తరమున హొలి 

నిసి క్ ససియా ( Hellenistic Asia యన(బడు బేశములలోే 

సాద నథోకనియొపుసళాల లుండెను! ఈళఛాలలకుర గావలసీన 

మోహ భులను దోఃటులే వేయించు చునితరస్థంములనుండీ తెప్పించుచు 

సొహభసం్టగ్తృహము చేయు చుండిరి]. 

 భరాధికారులు :. తన శాసనముల ననుసరించి ,ప,జలు 
_ (WU 

సృవర్తి ంచుచున్నాగో లేదో కనుంగొనుటకున్కు ఆపరాభులను డండిం 

చుటకును ఈరాజు ధర్తాధికారుల శేర్పటీ చెను, స్కజలనీతిని గాపా 

గుటరయు వీరిలో? నొందజపని మయైయుంటెను. వీరుగాక సాధారణ 

రాజకీయాధీ కారు లన౮గాయం 

కలెక్టర్ అనంబకువారివంటి యధికారులు 'సంచారమునకు చెడలి 

నపుడు జనులను గుంపులుగా. జేర్చి వారికి ధరోపదేశళయు చేయుచుండ 

వలె నని రాజు శొసీం చెను, 

పరరాజ్య ములకు ధదోప దేళకుల నంఫుట :-- తనరాజ్యములో 

గర్గాభివృద్ధి మైని వర్ణించిన ప్రకారము చేసి యంతటితోం దృ ప్రి 

చే ఏన లిలా శాసనమును,౧౨-వ శిలాశాసనమును జాచనగును, 

2, ౭-వ స్పంఛశాసనము 5 ౨-వ శిలాళాసనను. 

శి. రో-వ భిలాశాసనము, 

కీ ౫-న ౧౨-వ శిలాశాసములు ; ౭-వ _స్తంభశాసనము, 

క, ఏవ శిలాళాసనము 3 కభింగశాసనము. 

బ్రస్టుతేము గవర్నర్, కమివునర్ ౪, | 

డోనియా, We hada 
బ్రో హూ అస్య ల శూ ఇ ఎ-ఉధధాధుతా కు ఆ బా అనా చనా తా ౫ రాలా ఇష ఇ 

అళోక వర్శను డు 

నొందక శతొను నమ్మిననుతే మును నీత్రికల్పనలును జగ త్తంతయు( 

(బ్ర సరించునట్లు చేయుటకై. యనన్యసామాన్యుండగు ననోకుండు 

యత్నింపసానెను, అందునిమి త్తోము నరో పదేశకులను నియమిం చి,త నకు 

లోబడిన సామంలేరాజాలయొక' రా జ్యములకును, తనకు లో (బడక 

పోయినను న్నే హితులుగా నుండు రాజుల దేశయులకును శారీని 

బోననిమిత్తేము పంపెను, ఈ 'ద్ధాద్మో ప దేశకులు ఏయ్ దేశములకు 

బంపంబడిరో మన మళథోకునికాసనములవలన!6 బెలిసికొ నవచ్చును5. 

క ప్లూ, ౨౬ నకు బూర మనా శిలాశాసన ములు వేయ 

నపుడు తిచ్చేతు దేశములోని కాంభోజుల దేశమునకు, హిమాలయ ప్రాంత 

మందలి రొజ్యములకు, కాబూలు కనుమలలోని గాంధార యనన న. 

ములక, నింధ్యపర్వతీ ములో ను, పఫపడపహటిశనుమలలోను యన్న స్రళింద 

పి'ునికు లనువారి ప్రాంతములకు, కృష్ణాగోదావరి మధ్యనున్న 

యాంధ్ర దేశమునకు నీెణ యొక్క ధర్మోప దేశకులు ఇిల్ళియుండిరి, 

| అ కా న 
మిక్కిలి దవక్షీణమునందలి చోళ పాం ఫ్ శీగళ్థ సత్యఫు శ్రే 

రాజ్యములు స్వరం ్రే, త,ముగా నుండెను. ఆరా జ్యములలోని కశోకుని 

ధర్మోప 'దేశకులు పంపంబడి9. సత్యపు్ర్ర దేశ మనంగా మంగుగ3+రు 

మధ్య శాలలిగియున్న కుళువ భావుకూటలాడు జీళ మని కొంగ 

మయభి పాయ మైయంన్నది. 

మేం (దుం డను తన కుమారుని 'సంధుమిత్ర యను తన 
కూంళును నధోకుండు సింహళ మునకు వర్యోప జేళొారరు పంపినుు ఇ 

రచ్చట నా(టినధర బీజ మే నీంటికిని అచ్చట బ ప్రైబలియున్న ది, చః 

కగో మహావంళ మను సింహళ చరి తృ లో నున న్నది. కాని మహీం యు 

డనునాం డళోకనికుమాగుడు pa డనియుగం 

గొందటు గ్రాసీయున్నారు. “ 

దము జ! 

సంఘమిత్ర, * కల్పీళ నామ మని చుం 

బరా దేశములోని 'పెప ప్రాంతమునకును ధిక్షోప దేశవలు సోయి 
నట్లు నుహవోవంశ కారు(ండు నాసియున్నా (డు, కొని యా యంశరు 

శాసనములలో( జెప్పంబత లేదు, 

పెని వరిం దిన దేశము లన్నియు హిందూ దేశమునకు. జట్టు 

పకగ్రాలవి. ఇవిగాక అస్పుడు ఆంటియోకస్ గథియోస్రాజువేః 
బాలింప(బడుచున్న సిరియా, టాలెమో ఫీలా జెల్భసుచే జేలయబడకు 

చున్న యిీజిఫ్లు ( మిసర్ ఏ, మాగాసుచే. బరిపాలీంపంబకుచున్న 

సీరీక్షా, ఆంటినోనోస్ నగొనాటస్ వే దొరతనము చేయంబడుచున మాసి 

eat ad bam యిపిరస్ 
తాళ్లు rer Wott PH చ ఆటు స్వ అ ++-౮ మ?! గు శశ Mer tT లె భాసా పం జ ఇం 

అ జాలా - 



అళొ కవర్హను డు 

అను దేశముల కన్నిటికిని పాందూ బేశముననుండి మతాచార్యులు 

ధధోప దేశమున కై వెళ్ళి యుండిరి, ఈబేళములం దథోకునివేం బకువుల 

యుపహోగార మును, మనుష్యుల యుపయోగార్గమును జికిత్సాళాల 

'లేర్చజుపంబడియెను, అనయా నళ్లోకునిబోధకులు (మివునరీలు ) 
ఏసియా, యూరో, ఆ ఫ్రికాఖండములలోని గొప్పగొప్ప రాజ్య 

ములలో ధర్లోప దేశము చేయుచుండిరి | 

ఇట్లు బౌన్దనర్మ మును జగ త్తంతటను వ్యాసీంపరిచేయ నశోకు( 
వన్ని చేశములకును ధర్ఫోప దేశకులను బంపినందున బౌద్ధధర్య మత్యంఠ 

( a దా ముగా నళీకృద్ధిన్ ది కృమ్మక్కనుముగా నితరమత ముల మ్రింగివే సెను* 

తరువాత రెండువందలసంవత్సరములకు( బుట్టిన "కె సవధర్యము 
క్ష శా క 

రాజ్యాక్సీయము చేతను, ప్రజలయాశ్రయమాచేతను నభివృద్ధిం జెంది 
నను "నేంటీవజవను జగత్తులో బౌద్ధమత మును మించ లేక యాన్న ది, 

జంకు ఆ, శేలసంఖ్యకం మెను బౌద్ధులసంఖ్యయే యెక్కు_డుగా 

నున్నది. దీని కంతకును అశోకుని మతబోధకసంఘు మే ముఖ్య కార 

అను. కాన నఫోకుండు జగత్తున కంతకు నవీనభర ము నేర్చీనమ హోను 
భావు వని చెప్పనలనియున్న ది, 

సృ్కస్తుతము ey ప్రవర బోధనిమి త్త మమెరికా యూరోపు 

జీశములనుంకి బోధకులు వచ్చుట నునము చూచు చున్నాము, ఇటులు 

మతఠబోగనిమి త్రయు పర జేశీములకు బోధకులను బంపుపద్ధతి జగత్తు 

నకు మొవట ేర్పీనవా6ను బుగ్ధుండు. తరువాత్ నుదాహర ౪ ఫ్రూర్వక 

ముగా నభివృగ్ది నొందించినవా? డథోకుండు, బుద్దునియుప జిళకు లీ దేశ 

మునణీ బోధ చేసిరి ఆశోకునియుపదేశీకులు జగ _త్తంతయుం యస 

రిందిరి, ఇట్లు పర దేశములకు నుపడేశకులను బంపియు సాహభళాలా 

ధులను గట్టింది లోకుల కుపకారము చేసియు, ధర్మ మభఖివృదన్ది నొందిం 

చుమార్ల గు: లను హొద్గులపలనెనే ట్ర్ దేశులు సర్ది కొని రనుటకు సందే 

పాకు లేదు, ఇదియు గాక బాద్దధర్శత ర్త పము లచేకములు తీసికొని 

స్రరాఠేన ద _స్పవులు తమ ధర్శగృ్కంగముల ని ర ంచుకిానిరని కొందజ 

యఖ పాయ మెయున్నది. 

కట్టడములు £ _ అశోకుండు మిల భవ్య మెనవియు, దివ్య 
మననియు నగుమందిరములను గట్టించెను. ఆకాలనుందు రాతిపని పరి 

ఫూ స్లాభివృద్ధిని చందినట్లు కానవచ్చుచున్నది. అది యేదేశమంచలి 

యేకాలపురాతిపనికిని తీసిపోదు, కట్టడములు మిక్కిలి “పెద్దవియ్ము 

పనితనము మిక్కిలి చక్క.నిడియు నగుటచేత నవి రాక్షసులచేతనో 

యశఫలచేతసో పేయంబడీయె నని జనులు తేలంచిరి. 

పొటలీఫ్యుత్రృమునం దున్న యీరాజుమందిద మిష్పుడు భూమి 

లో బూ ర్తి గం బూంది, భన్నమె కెనరాకున్నను, ఇటీవల నిండిలీ 

కాన్ని భాగముల శ్ర,వ్వి రీసిరి, ఆయవ శేవుములు ముందిరముల షన 

తమః దగిన ట్లున్నవి. చీనాపరి,వ్రాజకుండు సుయొన్ తాంగ్ వచ్చి 

నప్పుడు (క్రీ. శ. ౬౩౦ ) ఈఠం డశోకనిచేం గట్టంబడిన నూటిడు 

రర అ, 

| లవమలకొలందిజనులను నాశ మందింబెడి. 

నానే 

గులమొత్తున్తూప 'మొక్క_టి కాఫీరీసానమందు కపి యనచోటనుం 
మూండువందలయడుగుల స్తూప మొకటి జలాలాబాదునొద్ద న గృహార 
ములోను చూచెను. కాశ్మీరమునందు నతడు సన్నా వ్రీిసొగ్రీ,వునులుం 
౫ం౦౦లు న్నిర్శించె నని వదంతి కలదు, ,కాని అది అతిశయో క్తి మొనను 
చెక్కు_ససాలు శ్రువ్వించి అ శృమములు నిర్మించి ననుట సత్యము. 

కాలళ్మీర దేశమునకు రాజధానిగా నుండిన సుందరమైన ,న్హీనగర 

పట్టణమును అనోకుంజే కట్టిం చెను. చపూళ్లమునందు లలిత పట్టణమును 

కట్లిం'చేను, ఆసట్టణ మిప్పటివజకు నున్నది, అచ్చటి కొన్నిమంది 

రము లిప్పటివజికును అశోకునినామమును సూచించుచున్న వి. 

భోపాల్ సంస్థానమునందు కనుంగెనంబకిన సాంచిస్తూపము నీతండు 
(శ్రీ పూ. ౨౫౦ ప్రాంతమున నిర్మించే నందురు. ఇందలీ ఇెక్కడపు 
పని యత్యద్భుత మని పాళ్చాత్తు్యులు పొగడయున్నా రు. అందలి 

ద్వారశిలలపె నతిసుందర మైన పనితనము కలదు. అట్రశిల యొకటి 

తనకు పంపు మని (ఫాన్చు దేశపు చృక్కవర్తి మైన మూండవ నెపోలి 
యకెౌ ౧౮౬౮ లో భోపాలసం స్టానప్ర బేగమును అడిగెను. కాని ఇండి 

యాగవర్న మెంటువా రాశిలను పోకుండ నడ్డగించి స్టాస్తరుతో చేయం 
బడిన దానియుక్క_పోంతను మాత్రము పారిస్ పట్టణమునకు పంపిరి, 

సృయాగ ప్రాంతమందలి భర్ హూత్ స్తూపముకూడ అకోకునినాంటి బే 

యని యందురు, న | 

అశోకనిశాసన స్పంభములుకూడ పనితనమునక కొనియాడం 

దగినవియే, పీనిలో6 గొన్ని వీంటదియడుగులయెత్తునుు వీంబదిటన్ను ల 

బరువును కలవి. ఇంత "పెద్ద స్టంభములు పర్వతములలో నుండి విడందీసి 

వంధలకొలం6చెమెళ్లదూర మాదినములలో చెట్టు కొనీపోయిరో? అది 

యానుగాక వీనిని రుద్ది అద్దములవలె నున్నగ చేయుటయు మిక్కి లీ 
ఆక్చర్యకరము, అఫోకురి డాశీవికు లను సన్నా ్రసులకొ ఆకు య 

యొద్ద బకరా బర్ నాగార్జునకి ండలలో బ్రేన్విం చినగుహలును అప్పటి 

రాతిపనితనముయొక్క_ సౌొమర్థ ర్థియను చూపును. ఆసహలలో 

గోపికాగుహ యనునది నలుసదియేడున్నర అడుసలపొడుసనుు పది 

తొ మిది అకుగులపొడుగుకంచు కొంచె మధిక పు'చెసల్బునుు పదిన్నర 

| యడుగులయొత్తును కలది, దీనిపెకప్పు సుంద్రముగను పృతివింబము 
కానవచ్చునద్దమువ లె నున్న గను ఉండును. స్త 

అశోకపనిస్వఖావము :--- పరమసాధువుయొక్క సాత్తి్విక 

సద్దుణములును, అసాధారణచ కవ ర్పియొక్క రాజ్యభుర ం'గరత్వమును 

జక్క చోట గలీపి యా యశోకుండు చేయబడినట్లు గానవచ్చెడిని, 

ఆహింసామాహాత మెణీధానతోడశే మాంసాహోరమును నూను 
టరు, మృగయావినోదమును వదలుకొనుటయు, యాద్ధములవలన 

బృజాతుయ మగు నని పర రాజ్యములను గలుచుట మాని “కళింగ 

యుద్ధములో జరగిన సృజాకుయ ములో జేయసపొలు పృజాకుయ 

మయినను నీను సహింపలే నని శాసించుటయు6 జూడ నీతనిసాధు 

త్వము పదునాటువ న్నెలు కలవి యని చెప్పకతప్పదు, రాజ్యతృష్నచే 

సుత ఫురాజు లీయకోకుని ప 
J 



ఫోగర 

చరిత్రను సదివియైనను చె జా క్షుయకరక్ళత్య ములను మా నుదురుగాక, 

“పరు లెంతయపకారము చేసినను 

నని చెప్పెడిరాజాదమొక్క_ సత్త గుణము మనము వినుచున్న సాక, 

టీస్ ' తుకారాము, వేమన మొదలగు సాధువులగణమును బోలీనదె 

యని చెప్పుట శకేమిసం దేహము * అశోకుని పృభుత్వములో నున్న 

సువ్యవస్థయే యాతనిరాజ్య ధురంధర త్వమును 

వేనోళ్ళ c గొనియాడుచున్న ది. ఆత౭డు తనప్క జలకస్థ ములను వినుటకు 

నెప్పుశును సిద్దముగా నుం డెను, మం లిట్లు పృజాసుఖమున కై 

పాటుపడుచు "నంతటితో స సంతుష్టి చెందక తాను "సోమరి నని నిందించు 

కొనును, ఇట్లు తే నరాజ్య మును తా దూరదూర చేశములం 

దుండు విఖ్యాక రాజులతో న్నేహము వేయుచు వారిరాజ్యముల 

లోనికి దనధర్శోప దేశకులను బంపుట చూడంగా నళోకుండు 

ప్రస్తుతము ఇంగ్ల డ్, జర ని అమెరి కాదేశములలోేని ప పృభుత్వము 

వారికి గలసామర సృ స్థింబును దూర న్భప్టియుు, రజన ర్య్రభురింధలత్వా 

మును నలిగియురోడె నని చెప్పుటకు సందేహము. లేదు. 

రాజ్యముయొక్క్ల 

_ ఇట్టియద్వితీయచ కృవర్తీ  యగునళోకమహారాజు న 

౨5౧లో నిర్యాణము ఇెందినట్లు కతర్నుతాన్స్స న, 

[ పెని వ్రాయంబడి కిన అకోకోచరి త్ర 

నములు సింహళ, తిబెక్తుదేశముందలి గ (గృంథముల్ఫు మనపురాణములు 

అను నాధార ములను బక్తి వ్రాయబడినది, కాని మహోశరా వ్ర మునందు 

€ భరతఖం జావా అర్యాప్నకోక అనుగ గ్రంథము కలదు. ఆ గృంధథ 

కారుడు జైనం: జనముల ననుసరించి అఫోకచరిత్ర ప్రాయుడున్నా 

సని చెప్పి ఈ కిందివి శేవయులను వ్రాసినాండు. కాని జైన గృంథము 
చేరు చౌసి లో కాండు, కాన దీనిని నముటకు స శ అయి 

నను బండితులచే విమర్శింప(బడుటకు 6 a విపయము గాన నిందు 

నిచ్చుచున్నాను, అకోకుడు వారిసారునికుమారు(డు ; చం దృ 

_ గుప్తుని మనుమండు, ఇతని రాజ్యాభిపేకము యుధిప్టిగశేకయు పదు 

చేడువందల నలువదియయిను ( క్రీ. పూ. ౧౩౫౭) _ప్రజాపతినామ 

సంవత్సరములో mie ఇత (డు SE ఏండ్లు రాజ్యమచేసి యి 

సిర శకము ౧౭౯౧ గ 

ఫాల్లునబహుళ ౧౦ గే నుంగళవారమునాడు బహా్్ ప్రాంతే ము 

లోని ముంగేరిపట్టణ మున( గీఏ శే షు( డయ్యెను. ఇతండు కనులకు. 

ధనముగలవాండు. భ్రైనమతము నీకి, ందెవిధముగ నభివృద్ధి వేసెను, 

౬ర్ర౦౦౦ల వాద్దపురోహి పాతులకు(1) నా (శ్రయమిచ్చి మతం TN 

' నందంతటను ఇతడు "పెక్కురాజ్యములను గెలిచి తన రాజ్యములో ( 

ప్రా. ౧౩౧౧) 'వింగళోనామ సంవత్సర 

గలుప్రుకొచెను. డిల్లీలో We a వీర సేన ప ధానుని 

వంశము) నంత ము ప 

ప్రాంతముల గలి అచ్చటివారికి తన మతేదీక్ష యొసం గను, ఈతడు 

దె 1L విజ్ఞాన అ 

_పీయదసీ శాంతముగా సపొంచు” 

ముంతియు es శాస 

“las 

అళొకవర్గనుండు 

దక్షీణ దేశమును గెల్బుటకై ేన్యయుక్తయుగ బయలుదేరి నర దోనది 
దాంటి ఇప్పుడు నైజామువారి రాజ్యములో నున్న దేవగిరియొద్దక 

వచ్చి యాగిరిదుర్ద మును నిర్మించెను. మహారా ష్ట్ర, దేశముమోందరాజ్యము 

చేయు సుదర్శను€ డను రాజును "నేవాసునొద్దం జంపి వపు 

నంకితుని చేసికొనెను, తగర్ అనుచోట తనరాజధానిని సొపించి వీర 

బాహు డనుజై నుని అచ్చట నునిచి దేవరీ?ం బోయెను, అ చ్చటనుంకి 

slur బంపి వరాడ్ (బీరారు ౧9 బం గాళము, "తెలుంగు దేశము 

పాండ్య శేరళ తోరళ దేశములను జమింభెరు. అచ్చట జైనుల నధికారు 

లుగా నియమిం చెను, ఎల్లో రా'సహాలను (తన్విం చుటకు యూుధిస్టిర శకము 

౧౭౫౧ (6 ప్రా. ౧౨౬౧) వ్రారంశంచి ౧౭౬౩ లో. (క: 

వూ, ౧౨5౯లో బూ ర్లీచేయించెను. ఈపం డ్రైండేం ఇతే (డు దేవ 

గిరిలో చే యుండెను. తరువాత ఘృష్నిశ్వగుం డనుజ్యోతి ర్రీంగ మును 

సేవించి వెడలీసోయెను | 

అశోకుని జీవితమందలి విశేపాంశేము లీ శీ) రదు ఫట్టిక గా 

జూపంబడినవి | స 

5645 అకోకు(డు రాజ్య యునకు వచ్చేను 

౨౬౯ అఫిచే వీకము. 

౨౬౧౫ క ళింగదిగ్విజయ ము, 

౨౬౦. బౌద్ధుఃడుగా మాటను. 

అ) కా న్ా మా నెను మతవ్యా పిక జేశస సంచోరము 
చేయనిశ్చయిం చెను ; మకబోధకులను దేశ దేశీ ములకు 6 

_ జం సపెను, 

౨౫8 ౧-వ లఘులీలాశాసనము 3 గర శిలాశాసనములలో 

ఏ_వద్కె రో-వది చేయించెను, ఆ జీవికలకు బరాబర్ 

అనుచోట గుహలు (త్రువ్విం చెను, 

CDG పదునాల్వశాసనములు, కళింగశాసనములును వేయిం 

చైను, “ధర మహామాత్రు, లను ఏరా టు చే సను, 

_తా(( కపీ లవస్తునొద్ద కోనాక సును బుద్దస్తూప యును విశాల 

ముగ( గట్టిం చెను, 

9౫౮౫. కళింగశాసనములలో నొక్కాటి చేయించెను. 
౨౧ బొద్ధపరివత్తు, 

4౦  ఆజీవికళలకు వుజియొకగుహా నిర్మిం చెను, 

౨'రీ౯ “శీ పాళాద దేశములకు యాత్ర, కూతురు చారుమతి 

Gop) ర్లీనిని అయ్యెను, 

rr తవనాదినకికు 

గంథమాలయందలి ౨-వ కనుము మన బి హొంమానహా యుగము లోని అశోకచరి త్ర త మున గొంత చే చేర్చియు( న గొంత ార్చియాం గొంత తించియు నిత్య నక ద్రాతణడిక_[ము, సం. 1. 



అళోకవృత్ష్తము- అశౌచము 
౨౪ ఏ. ౬వ _న్లంభశా సన్లు, పక్షుహింస మా నెను, 

౨౦౨... _స్తంభశాసనములు ఏడింటిని ప్రకటిం చెను, 

న, ౨ర౦- -౨3 ౨ లఘు _స్తంభశళాసనములు, 

“93౨౩౨. అకోశకరని నిర్వాణము, 

గ్రంథ సం గ్ వాము : : 

ఇన సందు. ఆం శ్ భాహాభివర్ధనీ గృంథమాలలో - సక 
6 అశోక-దరీ క్ర ము య. ప్రకటెంపణడి డినది" షీ షునం దకశోకుని 

సజేంచియు, స నశోకుని ళా సనములను గుజంచియు? చెస్క వ్రు స్తక ము 

కలవు, వానిలో నీ U దివి ముఖ్య మెనవి : ఇ 

1 Sir గ Cunningham’ s Inscriptions of Asoka 

[Calcutta]. 

2: VA. Smith’s, Asoka, the emreror of India, 

3. The Early History ‘of India, _ 

4, Th: Heritage of India Series, 

T. M. Macphail, 

Asoka by 

5 R, Otto Fr. wke s Pali and Sanskrit, Strass- 

burg, 1902, 

6 Smith's Translation of Asoka’s Inscriptions, 

7. Articles 

DB uhler, Rice, ]: leet Thomas, Hultzsch, Ehandarkar, 

Burgess, Hardy, Vogel & Smith in Indian mie 

about Asoka’s 

Epigrarhia Iniica and Jour Roy. As. 900.. 

రి... Radhakumud Mookerjee’ క్ర Asoka. 

9: Ingcriptions of Asoka — EB, Hultssch, 

10. Inscriptions of Asoka __ మ, R. Bhandar- 

kar and సు Majumdar, 

అశోక వృత వణ - -. ఈవృమము. సరాస్కృత కావ్య 

ములలో వి శేవుముగ వర్గీ ంప(బడును. దీనిని శ్రీ కాలీతో. దన్నిన 

నిది పుష్పించునంట. దీనికి. _"చెలులపకోశములలా! : కీటురోేహి "టి 

కింకేశి యను శెండువృకుములపే ల్లీ భీ యంబడినవి, ' వీనిలో 'కంశేళికి 

దోహద కీయ పాదతాడనమంయట | 'తెనులపదేశీమున 

అందురు. నరమామిడి అసలు అశోక్రము కా దనియు? అశోక మునకు 

'బదులుగ మనవే వైద్యులు దీనిని వాడుచున్నా కనియుం గొంద అందురు, 

_ ఇందు శెండువిధములు : ఒక చానిశఫూలు ర క్రమముగ ws 'దీనీని 

రకాశోక మందురు. మటియకబానివూల పీతముగ నుండును, దానిని. 

స్త. డును, శకాన్ని, వాని నన్నిటిని. చూచుట దుమ్మ_ర మని కొందటు పండి కీ శాఫోక మందురు. ' 

౭౫%. 

Inscriptions by 

a చేం. లు) 

దీనిని నరమామిడి 

AMF 

అశోశాస్త్రమ్ వ వ్రతము = ఇది హీందువుల్మవ, 

లలో నొకటి, దీనియొక్క ప్రతిఫలము శోకనిభ్టం'సము. సత 

శుక్లాప్టమి నాయడు దినిని జేయవలయును, ఇందలి ముఖ్య కార్య నూదిన 

| మున 'మంత్రపూతముచేని యొనిమిదియ శొకకలికలతో.హాడిన జలమును 
చద్రాగవలయు ను, 

అశోక త అణ 02  దశరథరా జురొబక్క అష్ట పా 

నులలో నివా డగ “ అకోపుం డనువానికి నామాంతరము, " 

శ దురోోధనపత్నీయుల- : డసరాజు, 

అశానిమే --- కుచిత్వేము లేకసోవుట.. ఈ శబ్దమునకు 

6 ఆశెౌ-చము ” అనురూపముకూడ. గలదు. "ఈళ్వుము సాధార ణము? 

నిప్పుడు పు తా దులజన్మమువలన గాని పి తొాదులమరణమువలనం 
వహ 

గాని కల్డునట్టి * అకౌచము నకు నుపయోగించెదరు. దీనిని సాధారణ 
ముగ మనవారు * నూఠీకము% “మైల” యందురు, జన మువలనం 

గల్లీన యశకౌాచమునకు * జాతాశే"చ *మని మనవాధున్యు % వృద్ధి) ) యని 

మరాటీవారున్స 6 శుభాకాచ ) మని ఫణ వాను sass అన" 

చమునకు గుర్తులు రెండు. ఇతరులను తాంకుటకు ఏలు లేకపోవుట, 

నిత్యనై మి _త్రికకర ములను చేయుయోగ్యత లేక పోవుట. మృతాకా-చ 

మునకు నీరెండులక్న ణములును చెల్లును. కాని జాతా కౌచమునక 

మొదటిలకుణ- మంతా న ర్రీంపదు, జా తా కౌా-చన కలవా రిత రులను 

తాంకినందున నితరులు మెలపడరు. కాని వారిచేత నితరులా. 
యకశౌ-దకాలనుందు భోజనము వేయకు, ఉభయాశౌచకాలమునందును 

సం ధ్యావందనముకూడం జేయుటకు: వీలు లేదు. తరములనుబట్రియు, 
ర _క్షసంబంధమును బట్టియు, ఆత త్మ బంధుత్వమును బట్టియు, జాతి ని బట్టియు 

అశౌచకాలపరిమాణము మాటుచుండును. సాధారణముగ అకౌొ.చము 

న న జ ees: పండె ౦డు దెళములు 

ఇ వైశ్యులకు బదునె' నె దుదినములు' శూద్రులకు వను "ఈ నియ 

మము జా తాశెచమృ తా శౌచములు శెంటిన గులించియు చేడు తర 

ములవ౭౨కపను. చెల్లును, ఎనిమిదవతరముననుండి 

అన్ని జాశులవారికిని “మూండుదినము లే, 

ens 

తుర్లశపురువప పర్యంతము 

పక్నిణి ( మూండువూ6టలు ), మూలప్రరుషుని చేతు జ్ఞాపక మున్నంత 

వణకు నెక్కు_దినము తరువాత స్నానము మ్యత్రేము. దేశకాలములను 
బట్రియు' నీదిన ప సృమాణములు ' నూటుచుండును. శిశువు పుట్టినవెంట-నే 

క జ్జ చచ్చినవెంటనే “తెలిసిన యెడల బూ ర్తిగ, నంగా టై నిఇెప్పం 

ఏడినన్ని దినము ' లశౌె-చము పట్టవలెను.. అట్టు గాక కొ ౦త కాలముతేరు 

వాత నశొ-చకాలమితిలోపల. 1 సినయొడల మిగలీన దినములకాలము 

పట్టవ లెను. . విదేశమునందు నశౌచఛో తర కాలమున. చెలీసినయెడల 
జ్ఞారిజననాకోచము స స్వపు త్త జననమునకు స్నానము, 

నురీణమువా ర సంవత్సరములో పలం చెలిీా సెసేని మూండు దినములతో 

శుద్ది, ఇట్టినియమనములు పెక్కు_లు ప్ర, చతిస స్మృతియందును. ఇచ్చియుం. 



ఫస సాంసోపొంగముగ( జేసె 

"పఫూజ చేసికొందురు, అశౌచము కలవారిచేత మా 

గగ 

తులు సంగ్రృహములను బేసియున్నారు. * అభినవవడకీతి ) యనునది 
యట్రై గృంధములలో నొక్కటి తెనుంసబేశమునందు నకశౌ-చమును 
గుజీంచి సంశయము కలిగినప్పుడు దీని సనుసరింతురుః నిర్ణయసింధు,. 
గర సింధు అను గృంభములుకూడం బ మాణముగ( దీఫిక్రొ ందురు. (UU 

అకెచకాలమునృ తెల ర నివృస్ర్రుయులను ధరింపవలెన్కూ చెప్పులు 
_ గొడుగు వేసికానయాడద్కు బొట్టు "చెట్టుకొనయాడదు తీపి తినం 
గూడదు, , కీ త్రీకంభోశాదు స. 

ఉపనయనవి వావోదికుభ కార్యములలో య గంకణము కట్టుకొనిన 
తరువాతను, యజ్ఞ యాగాదికములలో. దీక్ష వహించియున్న కాల 
మందును అకౌచము వచ్చినయెడల దానిని పాటింపనక్క_ణలేదు. 
లింగాయతు లను కన్నడులును * అశౌెెచములు * పాటింపరు, వారికి 

నశెచము వచ్చినను వారినిత్యకర ములు యభథావిధిగ జరగుచుండును. 
ఆంధ్ర దేశమందలి యారాధ్యు లను బ్రాహ్మణులు . కొంతవజకు నక 
క నన రిం గాయతులయాచారముచే అనుసరింతురు, వీరీకి నూతేకము తాల వీరు న శివప్రూజయు "నెప్పటివలెనే 

రు. (స్త్రీలు ముట్టయినను, నీళ్లాడినను శివ 

త్ర మితేరులు © 
కక 

నము చేయరు, 

ఒక యశాచములో నింకొకయ శౌచము వచ్చుట క అశౌ-ద 

సంకరము ? అని యనిపీంచుక్రొనును. 

ఇతర దేశములవారు బాశాకాచమును పాటించుచున్నుట్టు. కాన 
రాదు, మృ తాక "చమునుమా కృ రము పాటించెదరు. వేలు వేటు దేశముల 
వారు నూతక చిహ్న ములను వేణు వేటువిధముగ ధరించెడరు. ఇప్పుడు 
వాళ్ళ్చాత్తు్యులు అ శ₹”ెచమును నూచిం చుటకై నల్ల గుడ్డయొకటి బుజము 
నుం గట్టుకొందురు, పూర్వకాలపుయాహూ హూూాదీ (Jews )లలోే నశెచ 
కాలము ౭ దినము లుండెను, కొందు 30 దెనములవజుకును నూత 

కము పట్టుచుండిరి. అశౌచకాలమందు తలకు నూనె రాచుకొనుట్క 
చెప్పులు 'తొడుసకొనుట, స్నానము వత లేదు. అందటును గలసి 
యొకచోట చేలా యు బరు ౦దురు, గ్రీసుదేశవాస సులు కం దినములవ టికు 
నూతీకము పట్టుచుండిరి. వారిలో స్పార్ట్య ను లనువారు ౧౦ దినములు 

(త్రమే శ్ హించిరి. అకేెచకాలమందు చెండు డ్రికలు త్రీపీ 

పోయినచో నాతని ప్రల నొక సంవత్సరము సూతక్ష ముం డెను. 
ఫురు షులకుమా త్ర, ము కాల మల్ప్చమాు, నూతకకాలమునందు. బురు 
ములు నల్ల బట్టలను క్రీ డ్ర్రీలు తెల్ల బట్లలను కట్టుకొ ౦దుకు, 

అ తే ర్ దేశ ము —_ మహా భారతమునుబట్టి చూడ మ 

భారతవర్ష a దక్నీ దేశ మనియు (భీవ్య, అధ్యా, 3౮ Yu బృహ 
 తృంహితమతమున వాయవ్యదిక్కున నుండు దే మనియు, కొందటణ | 
 మతమున నిది మధ్యచదేశ మనియుం (విశ్వ, )దెలియుచున్న ది, ఈదేశ |. ee చామము ను  అహైణ్యాయిలో నున్నది య ౧.౧౭ 3 త 

9 నల్ల బట్ట 

కో. వెలుపల. దెరుగువారు కారు. రోమజేశమందు ప Pra 

అళ్ళక దేళము-అ శ్లీలము 

అళ్లుకు (డో లా ౧ ఒకద్రావ్యాణుడ్కు జనకరాజుతో 

నుఖదుఃఖనివృ త్తినిసటీం చి మాటా డెను (మవాభార,ళాంత్కి అ. ౨౮. 

౨. (నూ,వం, ) ఇమ్యోకఘుకులో త్చన్ను ( 

| డును క లావపాదనామాంతరము కలవాడును అగు మిత (తృసహరాజు 

యొక్క ఫ్ర పుత్ర (డు, ఇతేనియుత్స త్రి త్తికథ యెట్లన, మిత్ర సహం నకు 

ద్రాహాణీశాపమువలన్క థా ర్యాసమాగమమునకు వీలు లేనందున, 
నొత6డు మదయంతి “యను తనభఫార్య యందు వసిస్టబుసి, చే గర ము 

స్థాపింప(జేశె సెను, ఏజేంద్దయినను ఆగర్భము వెలుపలికి రానందున 
అశృము(రాయి తో కడుపును కొట్టుకొని మదయంతి దానిని వెలు 
పలికి. దీసెను, అందుచే PE అ శేకుం డన్న కే పేరు వచ్చెను 
(భాగ, జొ, స్కాం, ణా ఆఅ). ఇతడు. వైదన్యప్రరమును స్థోపించెను, 

ఇతనిభార్య ఊఉ ర్, నారీకవచు౬ డను నామాంతరముగల మూలకు 
డీతనిప్ర తు (డు, 
అర 

ఏ దుఠ్యోధనపక్షీ యుల డగ రాజు, 
అభిమన్యునిచే, జచ్చిను (మహాభా,, ద్రోణ, అ, కరా. 

అశ్లీలను __ “పెద్దమను ష్యులు మాటలాడందగని ప్రసంగ 

మును అక్లీ ల మందురు, ఇది మనయాలంకారీకులచేం గావ్యదోవ ముగ 

నెంచయబడినది, “అక్లీలము? శబ్దదోవుముగను, అర్హదోవముగనుగాడC 
జెప్పంబడియున్నది.. (వీడాకరము, ) జగుప్సాకరము, అమంగళకరము 
అని యియ్యది ఘూంయవిధములు (కా చ ౭), వీడ యన(౫ 
సస లజ్జ జుగుష్ప యన(౫ రోంత; అమంగళ జ. నకుభ ము, 
కావున గావ్యములు చదువునప్పుడు చదువువారీకి, వినువారికి స సిస్ట గాని, 
లజ్జగాని కల్డునట్టిమాటలు, వర్షనములు కావ్యములో ( జెప్పంాడదు. 
లే కోంత పుట్టించు వర్త కృ నయులను, అశుభమును నూచించుమాటలను 
వాయ(గూడదు. సంస్క _కలకుణ గ్రంథములలో నీమా6డువిధముల లీ 

యశీ లమునకు నీ 3 ందియు దాహరణము లీయ(౧బడినవిః __ 

(౧) ర్ | కత్రువినాశమునకై. నీయొద్ద నొప్ప నాధ 

నముి కలదు.” కసాధని శబ్దమునకు ప్రరువ లింగ మని, మాటర్థమ గలదు, 
కావున (వీడాకరము, 

(౨) “నుకుమారీ ! “వినాకి మప్పుడు నీ “వాయువు? మెల్ల ంగా 
నా డెను ఇందు 6 వాయు). పదము ఊపిరి యన్నయర్థమందు ' వాడీ 
నను దానికి * అపానవాయువు *" అన్న మాజర్థము క కలడు గావున నిది 

జాగు పకు నుడాహరణము, 

G) వైవాక్యమనంచే 6 వినాళ ) పదము విరహార్థ మునందు 

నుపయోగింప(బడి నను దానికి “మరణ మను అర్థము కలదు. కావున 
సది. - మంగ ళవ్యంజకము, 

నరసభూపాలీయమునందు క్టదోవ ములలా* మాయువిధమల 
.యర్టీ లమునకు నీ కి గ్రిందియాడాహరణ ఉహు 



క, వసుదేవ * యోని”, గోపీ 

“నిసరనుహాో పీనకుచినవీనా శ్లేపో 

ల్ల సితుం డన గాళిందీ 

రస “విసారణి కరణనిత్య రసికుం డన(గన్,. (5. ౧౪.) 

అర్థదోప.ములలో నక్లీ లమున కీ క్రిందియుడాహరణ మిచ్చి 

క, Pee et అభ 9 ఆ తీత 696669998 

కర మళ్లి లము పది ని 

సరోసాంగజగ్భపము పద్భ్మసారభ మనణకా, 

పతన కలో 

జ 

(౪-43) 

ఇందు క అంగజగ్భహ ? మనుపదమునకు బూతు wi కలదు కావున 

లజ్ఞాకర మైనయిన్టీ ల మాయెను, 

ఇట్లు బూతు అర్ల మిచ్చుపదములను మూర ముందులా 

వాడుట లజ్ఞాకరము, అక్షి లము అని లక్షణవే త్తలు చెప్పుచున్న ౦దున, 

పు జీ స్వార్ధమునం డె వాడుట తప్పని 'వేజుగ6 జెప్పవలెనా! 

అక్లీలమునకు నుదాహరణములు వలయు నన్న శ్రీనాథుని 

వీథి నాటకమునంధును, కూచిమంచి జగ్దకవి యొక్క చం దృశేఖావిలా 

సమునందును “పెక్కు ఉదానారణములు దొరక (గలవు. ఆంతరంగిక 

మైన ప్రీ పురువ సంభోగం బును వృ్రీడాజుగప్పాకరంబు గనుక నటి 

వర్గనములును అశ్లీ లము కింద వచ్చును, 
We 6 జెచిత్య ' శబ్దము క్రింద జర్చీం పలబడును, 

| అశోఘో న (డో -- కౌద్ధపండికు(డ్వు కవి, ఇతండు 

6 బుద్ధ చరిత్ర, ) మను సంస్కృతే కావ్యము వై వాసెను, ఈ వ న్య మను 

తిరుపతి వేంకశేశ్వరకొవులు తెనియణించిరి 5 సర స్వతీ ప పతి త్రికాధిపతు 

శ్రి, వ్ర, ౧-వ క్రతాబ్దయునం దుండెననియు నందురు. ఈశళ (డు సాకేత 

న మొదట “ శ్రావాణుండు, పట్టుదల గలవాండు, పండితుండు, 

పూర్షయశీస స్కు6'డను నొద్దపండీశునితో వాదము చేసీ, 
నున్న 1 సిద్ధాంతమునందు నమ్మకము ఫుట్టినవాలడె చొద్ధుండే యామె 

_ భివృద్దికి పొటలీప ట్రణయునందు నెక్కు_డు, _పృయత్నములను జేసెను, 

ఎన్నియో (గ ree చ్ర్రాసెను, వజృనూచికోపనిప త్తి తితనిచేత చే 

ప్రాతి: దని యనియెదరు. ఇందు జూతి భేదము ఖండింపంబడినది. 

కాబూలుబేశపురా జైన కాత్యాయనీపుత్రుం డనువా6 డీతనిని పిలి: 

_ పించుకొని అభిధమి? మను సంహీతపె * మవోవిభావ* యను 

_ఫభావ్యుము వ్రాయుటలో నతని సాయమును దీసికొ నియెన(ట, ఈత 

నిచే రచింపబడిన వన్న గ్రంథములు. పెక్కు. లు కలవు, కాని 

అన్నియు నీఠని వని చెప్పుటకు EBON 

అశ్వ తీర్థము - త mn మందలి కారక 

. వర్టీ యతీర్ణము, స్ట 

సెనికు లందబున్ము 

సర్నళూనర్లి | 
వీ న్య అ ౨౦౧) (ఆంధ్రమహాభారతము. దో, అ. ౫), హాట్ 

మాని పాండవులతో సంధి PER నని యీత డు స్మ 

ద్రోణులు పడిపోయినతరువాత దుర్యోఫనునకు నుప ప దేళింిను, హా 

యకం వినలేదు (కర్ణ, అ, రారా). 

కోలా 

5. గంగ యొడ్డున( గాన్యకుబ్దసమిప 

మందలి క్షత్ర ము, ఇచ్చటనే బు-వీకునకు గాధినిమి త్రము వరుణుడు 

౨౭), 

అశ్వత్థామ —— ౧. భరద్వాజు నిప్పు క్ర (న చ్రోణా 

చార్యునకు కరద్వదృషికన్య యైన కృపీయనునా మెయందుం బుట్టిన 

కుమారుడు, ఈతండు ఫుట్టినప్పు గుణై శే వాశ్వమువ లె భబ్దము 

చేసినందున ఈతనికి అశ్వళ్లాను ” యన్న పేగు వచ్చెను, కాను 

కో ధములయంళమున నీతండు జన్మించెనంట, ఈతండు వేదవేదాంగ 

పారగుండె సరహ స్యథనుశ్వేదమును తం డ్రి యొద్ద సేర్చెను, . ఈతండు 

మిక్కిలి కోపము కలవాడు స్వాభావికముగ దుర్రార్ట 

ప్రవృత్తి లేదు కాని మబీయొకండు చూపిన జెడుమార్లమునం 

బోవును. తం డృియందు గరవమున్ము అత్మ గౌరవమును మెండు, 

భారతయుద్ధమన దం,డ్రితో పాటు దుక్యోననపత మున యుద్ధము 

చేసెను, ధోవ్టద్యుక్ను డు తనతం డిని అన్యాయముగ 6 RE a 

ప" 

డన్న కోపముచేత సీత 6డు PON పాందవబలముమో6ద 

నారాయణా స్ర్రము చేసిను. కాని కృష్ణు నిసలహో నసరించి. పొండీవ 

రథంబులు దిెగినందున నొయ( సము వ్యర్గము 

గెలు pen నీతండు ఖిన్ను.డె యుద్ధము ననుండి తిరిగి వెళ్ల శ (జెచ్చేను 

ఇందునుగుటించి అధికము. అప్పుడు సె వేదవ్యాస సు డెదురు aN 6నాయస్ర ప్రఃంబు వృథ యయ్యొ. 

కారణం చేమి*? యని యడుగ వ్యాసుండు నరనారాయణుల మపొవమ . 

చెప్పి “మీరు ముస్తరును తో"లిజన్ల బున శివుని. బూజించినవాళే, 

అయినను నీవు శివుని విగృహాము చే పూజిం చితిని] వారు శివుని 

లింగాధిష్టా నారూఢుం జేసి, కొల్లి ర. 

“'యరాయం చదారాదించుకంటు ననేకగుణంబు లెకు)_డు గావున 
కటిం చిరీ. ఈతడు కొనివ్క_చక్క కశ ర్తితో ణా స 'యర్చ : థి గ్రా వు 

- లీంగంబునందుం బూజించుట 

లింగార్పనపరు లగువారల నర్చారాధకుండ వగు నీకు నెట్లు జయింప 

వచ్చును +? మిమౌ పూర్వజన్మ ంబులయర్భనంబుల ఫలంబులు దారి 

తమ్యంబులత్ ననుభవింపవలదే యని చెసె ప్పెను (మహాభా ద్రొ, 

న నా పూర్తి యె దుర్యోధనుడు & తొడ లం విజి 

యుద్ధభూమిలో బ కియున్న వుడు రాత్రి యీతే(డున్కు కృప 

'కృతవర్శలును. అళ ని యొ ద్దకుం బోయిరి, ఈతని యుపదేశముచేత 

దుర్యోధను డ్వీతనికి చేనాధిపళ్యము కట్టి పాండవ పొంవాలురల 

_జంవీ రమ్మని పంపెను. వారు ముస్తరును ఆరాత్రి తి యేమని చేయ 

వలయు వీ యాలోచించుచు నొకవటన్భకుము క్రంద బరుండిర, 

సనం తూగి లు ని దృపోయిరి, . ఆశ్వర్థౌనున్నూర్రయు pian 

_నిద్కించుచున్న 



జాం 

అది చూచి తానును అక్షే రాత్రివేళ పాండవ 
శిబిరములో నందటును ని దించియుందురు కావున, చెసరికిని 'దెలీయ 
కుండ. వెళ్ల య3దణను జంపవలె నని, నిశ్చయించుకో ని, కృప కృతే 
పర్మ్మల తేపి వారికీ దన యు దేశమును 'దెల్ప్చెను, కాని వారు సమతింప 
కః రి. అందుమోండ్డ6 చా నొక్కే విళ్తుబకు సిద్ధపడంగ నానన 

విధి లేళ ఆతనిని చెంబకిందచిరీ, అశ్వల్థను శిబిర ద్వార మునొ ద్రకు( 

బోంగా నాతని క -చ్చకు నొక దివ్యపు త ప కన్పిం చెను. ఆతని ప 

కాకులను జం పెను. 

నళ్వ జ్ఞాన బాణములు వేయ నవి యాతనిలో మాయ మెపోయెను. 

తువ కతయు రుదు డని తెలీసికొని ప్రాన్థింపలగాం బ దై సన్నురడె 

అశ్వ శ్చామ కొొకఖుడ్ల మిచ్చి లోనికి జోరనిచ్చెను.. కృపకృతవర లు 
లోప నే వచ్చువారి నడ్డగించుట కై డ్యారముకడ నిల్బియుండిరి. 
లోపలికి బోయి తనతం డక ద్రోహియైనధ్భవ్లద్యుమ్ను ని "మొదట? 

జంపి, అయిదుసరు ఉప i శిబిరములో ని మిషెలినవారి 
నందజను, గసజ్జములను, ఏనుయలను ఒక్క ప్రాణి లేకుండ సంహరిం 

చెను, తప్పించుకొని వచ్చినవారిని డ్యారముకడ - కృపకృతవర్శలం 
చంపిరి, పంచపొండవులంను, కృష్ట సాత్యకులునుమా త్ర, మారాత్రి, 

_యాశిబిరమునందు లేక మణియొక'శిబిరమునం దు ని ద్రించినందున 

చబ్రతికిరి, అశ్వము ఈవార్త దుర్యోధనునికి చెలిపి యరశ్యము 

లోనికి బోయెను (మహాభ్యా స్పాప్టీక్క అ, ౯). 

తనథునూరులను we, అక్వేశ్ణైమ చంపినా డని తెలీసీ 

ద్రౌపది మిగల ను. ఫీమార్దునుల తటుముకొని పోయి 

అశ్వ నైనను పట్టుకొ ని "పెడ కొక్కులం కట్టి రథముమోంద6 బెట్టుకొని 
దృపదియొద్దకు౬ 'దెచ్చిరి. కాని లట డని తరం, 

డనియు దయతలంచి కృష్ణుండు, ద్రౌసది వల దన్నందున అతని పాణ, 
Wy 

ములు తీయుట మాని, అర్జును ను స్ఫుమెని పుట్టి నప్పటినుం 

డిరము నున్న దివ్యమణిని yey శిబిరముననుండి వెడలంగా ట్రైను, 

 ఆయగారవమున కె మిక్కిలి కోపించి జగత్తు అపాొండవ hans 

యని యాతలండు ట్రుహ్మళశిరోనామక్యా స్ర్రమును టబ్రైయోగించిన నది 

యు క్రరగర్భమందలిపరీకీత్తను బాధింపంగాయ గృష్ణయడు తనప్రృభావ | 

ముచే వానిని రక్నీంచెను (మహోభ్గ,, 

అశ్వ. ౬౯, ౨౫). — 

ఈతనికి దాను rey Ser నని ౭ మెక) కడు నర్వము, 

ఒకసారి కృష్ణుని యొద్దకు బోయి 6 ఈచక్ర, కము నీకు శోభింపదు, 

నావంటిబలవంతునకు6 దగును. ఇచా కి? మని 'మడిగాను. అంతే. గృమ్ణుం 

డాచక్ర 

డాని చె త్తనై నను లేక గర్వభ్గంగము కలిని వెడలిపోయెను. 

ఇతడు చిరంజీవి. ఇప్పుడును ఉన్న వాడు. మరల ద్వాపర 

ల యుగము. వచ్చునప్పు డీతండు వాసు డగును, ఎనిమిదవ సావర్ణి 

: aap నీతండు స _ప్రర్టులలో Beg తనను (చూడుడు! es 

ws 

లలో నొకండు. 

వర్మ యనురాజాయొక్క_ 
రమీనులస వదునై నవదినమున భారతీయాద్ధరునందు ఫీమునిచేం జచ్చెను, 

గరుపు త్తు, 6 
మ. 

సొప్పిక్క అ, ౧3; ౧౮) - 

| చేయునట్టి యజ జ్ఞ విశేవయు, ఈయజ్ఞమునం దశ్వముమా త్ర, త,మే కాక, 
ఆరణ్యయలును, ఛ్రామ్యములును అగు “పశువు లనేకములు చంపలడు 

చున్నవి. ఈయశ్వ మేధమును సార్వ భౌము( డగునట్టిరా జాచరించుట. 
 కధికారే యగుచున్నాండు.. రాజు, అశ్వ చేధయాగమును. సలుపుచు 

(న ము నచ్చట నునిచి తీసికొని p3 ను న్ 'ఇెప్పణా నతడు | స్ప డవభృథస్నానము చేయునంత వజకు నస్వర్యుంజె రా జగును, 

వ, అ క్రూరు( డన్న యాదవునికుమారు 

ఏ, మాలవ దేశాదీకు( డన యింద్రె 

పృఖ్యాతిం జెందిన యేనుయుషేరు, ఈ 

' అశ్వ ళ్థామా హతః నరో వా పంజకో వా యని ధర రాజు 

దో ద్రో ణవధార్హ a al నది యాగజముమొక్క_ చావునుగుటీంచియే. 

అ శవ వతి — ౧. మద్ర దేశపురాజు, సావి తికి దండ్రి, 

౨, శేకయదేశపుకాజు, ఈతనికి యుణా 

జిత్తు అను కుమాక డును, కే శేయి యనుక న్య యు నుండిరి. ఈ శ 
యియీ దశరథ రాజు భార్య. ఈత ని భార్య యనగ కై శేయితేల్లీ 

మిక్కిలి సాహనీకురాలు. పకులభాహ నెటీంగిన అశ్వపతి యొకదిన 
మున In విని నవ్వంగ నాతనిభార్య * మిలేల 
నవ్వెదరు చెప్పుల” డని పట్టుప మెను. 6౪ పక్షులభావ. చెప్పినయెడల 

నేను చత్తు* నని యాతండు ప్రత్యు శ్ర తర మోయ నామె *మిరు 

. చచ్చినను సరే చెప్పక తప్ప” దనెను. అంత ఛాజునకు6 గోపమువచ్చి 

యా మెను ఇంటినుండి వెడలంా శ్హైను (వా. రాస అమో, స, 34): 

ఆఅ శ్వే = థ క్ర CD సా (నో. వం ) న్రద క లాళ్నన్న 

సప హస్రా, నీకరాజు నకు బు త్తు (డు; అసీనుకృష్ణునకు 6 డం డె? 

యు యాధిస్టిర వంకజాయ. ఈతయడ "౮౧ సంచత్సర మన 

రాజ్యము చేశాను, అప్పటికి. గలీయుగవర్ష ౦బులు 653౧, అనగా 
శ్రీ, పూ. ౨౬౭౧ అని పొరాణికమకమ, ఇందు వేయి. తగ్గించిన 
యెడల సరాసరికాలము వచ్చు | నని ఆధునిసలమత ము, 

ర అశ్వ అ ధు Bd ' వూర్యదకశార్ల దేశమునకు దూర్చున 

నున్న నగరి. పతం నిచ్చట రోచముంతుC డన్న రాజు 
es చేయుచుం డేను aE 9 సభా అ, 3 Vr, 

. అశ్వమేధము - ఆ అశ్వమును. ప ప్రధానముగ నహింబీ 
Ww 

శీ ర్రోవణమా తీ తృయువేతణీ పుణ్యస్థలములని తలంపయిడునట్టి కురు 
శేత త్ర వారణాష్మి నె నై మిశారణ్యము' మున్నగు పుణ్యస్థ ప 
యస మంటపమును నిర్మించి, ఆక ంధ్రసంకల్వము నొనరవలయాను. 

యాగారంభము :. వావైత త్రశుద్ధపూర్ణి మయందు సాం గ్ హణ 
యనెడి a సలుపవలయాను, జ శ అకహాన్లాళ్యిత్వురు సజ్ఞానీ 



అ ళ్ళ మేథ ము 

సీయ్కు వై శాఖపూర్ణి మయందు ప్రాజాపత్యపశ్యాలంభమును. కోల్చ 
నూ త్రేములందుం జెప్పంబడినవిధముగా ఆచరింపవలయును. అశ్వ మేధ 
ఉకస్ట్రైమునిసి త్ర త్రేమ పిలువంబడు బుత్విక్కులను దీకాంతమువబికు నేను6 
గులపయి నెక్కించియో గుజణియులె పె నెక్కి_ంచియో. గారవపూర్వక 

ముగ జాడలు. యజమానుడు చేవయజనము ను ప్ర చే 
శించి కేశేశ్ల శు శ్రువులనప నాదినియ మసమిన్వితు( డయి ఉపవసీ ఖ్ ఆ 

రి వ జః మేల్కానియుండవల యును, పార్గ గ్రమునందున్న 

వార లారా తి యంతయు విసోదకరము లగు నా నావిభకథలను 

చెప్పుచు మేలని యుండవలయును, మబు నా. డస్నిహాోత్ర, 

మయినపిదప వర ర స్రములు ( నానలో పట్టిన ఉదకములు ) 9 కూప్య 

ములు ( చావినీరు )9 స్టావరములు ( ఇెటువునీరు ), వహంతులు (నదీ 
జలములు ) అగసజలముల చేత చశుశ్ళరావ మగు బృహశౌదనమును వండి 

సల్లురు నుహర్తి పజాలకిర పెట్టవల యాను, వారికి నాలుగువేల సువర్ల 

నివ్మ్కు_ములన్సు నాల్గు అశ్యములను దక్నీఇగా నెసంగవలయును, 

అశ్వ మేధీయాశ్వేము ను స్నా నార్థ్యము జలాశయమునకు తీసికొని 

పోవునప్పుడు యజమానుని యొక్క మేన త్తకొడుకు అశ్యమునకు ముందు 

గాను పినతల్ల కొడుకు గజ్జమునకు వెనుకను నడచిపోవలయును,, 

౧. నూర్దురు రాజపు క్త్రులతోడ నధ్వర్యుండు ,ప్రాాశయందు 
పశ్చిమాభిముఖు 6 డయి నిలువంబడి ఈ ఈసార్బభౌాము? Fy పవి తాశ్వ 

ముతో యాగము నొనర్చి శత్రువుల జయించు6౯గాకి అని వ్రోమీంచును, 

౨, రాజ్యము లేని EN ల యులగు శూరులు నూర్తురతోడ బ బహ 

దక్షీణదిశయందు ఊ వ నిలువం బడి 6 ఈసార్వభాము. 

_ డీపవిశ్రాశ్వముతో యాగము క యితేరుల క జేయు డగుంగాక 
అని (పోచీ,0చును, 

వః నూర్జురు నూత శ్రామణులతోడ సకోత స 

పాగ ఫీముఖుం షః జా లే ఈ సార్వ? "ము డీ పవి తో 

యో యాగము నొనర్చి అనేకములగు నోవులు, అశ్వములు, ఏను. 
) సేశకలు కలిగియున్న వారును, బహువిధ వీ వి హియవమాప.తిలాది 

సో 1% గలీగియున్న వారును బంగారు కలిగియున్న వారును, నేవ 

కులు కలిగయున్నవారును, ధనము క త్త న గు శుజల 
rye యగు౭గాక * అని ప్రోషీంచును. 

ళీ నూర్గురు నూత త్రాకుజీవ క్ర లతోడ ఉద్దాత ఊ జ త్తరపు 

దిశయందు. దక్షీ కా భిముఖు డయి నిలువంబడి ఈసార్వ భౌము( డీ 

పవి 'శ్రాశ్వేముతో యాగము నొసర్బీ సంపూర్ల మయిన ఆయుసు 
నలవాం డగులాకి అని ప్రోకీంచును. తరువాత కల్పనూ త్రో కము 
లగు హోమళులు మన్న గునేవీ చేసీ గుజ్జమును  విడువనల యును, ఆ 
గసజ్జమును సంరవ్ష్నీంచుటకుంగాను won ౧, రాజ్యార్హ లగు, రాజు 

సుతు లు ౧౦౦ 'ఫరును కొ, ఫై, తి చు కుమవూరకోలు ౧౦౦ గురును 
సుత్త | : 
3, వైక్యసమారకులు ౧౦౦ గురును, ర ెనికు లగు కూద్రకుమార 

ర్పలు ౧౦౦ గురును మొ త్రము రోం౦ల ముర బయలు వెడలవరయును, 

ఫీలా 

ఆ యశ్వమును సాయంకాలమునందు రథకారునిగృహామునం దుంచి 
దానిపాదములందు ధృతిహోమ ములను సలుపవలయును. 

ఈ విధముగా తక ముస మశ్వపాలక లస రాజ 

పుత్తై,దులు ౪౦౦ లమందిచేత సంరకింప౭బకుచు న్వేచ్భగా జక 

నం రట లికగవలయును. ఈ సంవత్సర కాలము దనయ జన 

మునందు (ప్రతినిత్యము ౧. ప్రాతఃకాలమునందు అషాక పాలసమనిషత 

మస సావి తే ఒక్పప్తిన్సి ౨ మధ్యాహ్న కాలమునందు ఏకాదళకపాలసమ 

న్వితమగు శ్ర సవితృసవితృ చేవశాకము ఇష్టిని) 3. అపరాహ్హ కాలము 

నందు ద్వాదశక పాలసమన్వితమగు ఆస సనితృసవితృ చేవతాకమన ఇష్టిని 
బుత్విజా లాదరించుచుందురు, సాయంకాలమునం దాహవనీయాన్ని 

యందు ధృతిహోమ ముల నా-చరిం చుచుందురు. 

ఇష్టికాలమునందు పగలు చ్రాహణు(డును, 

క్ష త్రి యుండును వీకా గానము నొన రురు. 

రాల్రియందు 

“ఓ మహాప్రభూ! నీ వీవిధముగా గోభూహీర ణ్యాదిదానముల 
నొసంగుచు రాజనూయాదిమపహాో క రోతువుల నాచరించుచు వడ డృసో 
వ క 19 కత ముగ బ్రాహ్మణుల కన్నము చట్టింవిగడా! యని శ్రావ్గణుండు 

అకా గానముయొక్క భావము, 

“కీ నుహాప వృభూ! నీవు పృథుభగీర థాదినృప పుంగవులవలె 
శత్రువుల ల ఇ వయి గొప్పగొప్ప శూరపుంగవులతోడ 

rca వారిని సంహరిం చినాండవు గదా” యని "క శ్రియాయడు 

సల్దంపు కాలా భవము, 

ఈవిధముగా. గాన మొనర్సి నయిరువురకు నిన్నూ కు గోవులు 

బండియందు కట్రివేసి న రండు ఎదధ్దులును దానము నొసంగవలయును. 

అశ్వ మేధీయాశ్వము. దేశసంచారము చేయునపుడు చేవయజ 
నమునందు బుత్విజుల్కు యజమాను(గును కలసి ఇటు లాచరీంచుచుం 

దురు, మటబుసట్ సంవత్సరము వె కఖబహుళ అమావాస్యయందు 

దీక్ష ణీయె ప్టీ సలీపినత రువాత నశ్వ మేభదిక్న మూండుదినములు శరన 

అశ్వ మేధయాగమునం దిరువదియొక్క_ అరత్నుల (మూరల) 
(పృమాణముగల వన మన యాపము లుండును. అశ్వమేధ 

యాగమునందు పృ నపశువు అశ్వ (స సంఘ) మయినను అరణ్యము 

లంను, న జల చర ములును, సర్పములున్కు పకులును 

అగుపశువులు యూపములకు ౫౧౯ బంధిం ప(బడును, పర్యగ్నికరణ 

మయినపిదప ఆరణ్య పశువులను వదలి వేయుదురు. పిదప 

పనము (చంపుట )ి ఇతేరపశుసంజ్ఞ పనము మున్న గునవియు హోమ 

ములను అగ్ని ప్టోమము జరగును (ఆక్నిష్టోను మనంగా సోమలతను 

తెచ్చి అభినవ మొనర్చి ఆయా దేవతల కొసంగి యజమానుడు బుత్వి 

జాలతో కలసి సోమపాన. మొనర్చుట ). హోతయుు, బృహ్మయుం 

ద్రహోద్యసం భామణ మొన ర్హుకు ( బపహోద్య మనంగా అధ్యాత్మ 
విసషయకమనగు ప్రశ్న పృతివచనము ). పిదప ప్రృధానబుత్విక్క లం 

అశ్యస సంజ్ఞ్ష 



దక్షిణగా నొ 

ప. 

౬౦6 

తరువాతే పశ్వావయవపళోమొదికము సలుపంబడును, 

మూడవనాడు అవభృథస్నానము, ఈ యవభృథస్నాన 

సమయమునందు (బాహహ త్యాదిమహాపాతి క ముల నాచరించినవాండెవ6 

డేని వచ్చి చే నిట్టిపాతకము నాచరించితి నని ప్రకాశ మొనర్చి 

శ ఆ యవభ్శథస్నా సమయమునందు తొను స్నాన మొనర్చు నెడల 

_ తశ్చాపవిము కం డగను, 

ము క రా జగడినవజుకు sushi de pres 

సంగుట యేకాక రాజపక్న్ట లను సి సెతము వారికి దమీణగా 

నొెసంసును. చారు మరల రాజప పత్నులము రాజున క్రొసంగి తత్ ప 
'త్యామ్మాయముగ కొంతధనమును రాజుదగ్గణ (గృహీంచెదరు. 

సకలవిధ పాపసం 

ఇది మహో కృతువు, 

దిగ్నిజయ మొనరానటిక్న్ష తి యఫు పుంగవులు 
ఏ బాల ఆ 

వారక నుగు నీయశ్వ మేధయాగము నెన ర్హురు.. 

oe శుతులందు చెప్పబడి యున్నది, 

ఇట్టి మహాకృకువు నొనర్బీనట్టియు, క్రతు మాహో తము 

ముగ జెప్పణడియాన్నవి : ౧. పరీకీన, నృహా రాజుచే, క్ర (డస జనమే 

| జయాుండు; ౨, మనువు శ్ర డగు శార్య్యాకుండు; 3, సొ 

డస నతానీకు(డు? ర ఆంబ మ్ల్య(డు? ఎ డగ 

'త్రాజిత్తు 
టు ట్. 

ల ్మ 9 oe జో, ® 
యుధథాం శే శ్ర లః ౬, భు వను డనువాని పు క్రై, డగు విశ్వకర్మ; Fr) 

పీజవనుని పుత్రం (కగు SE రొ Se 

త్తుండు; రొ అంగభూపొలుండు; ౧౦. a es te భర 

_ తుండు ౧౧. పాంచాలభూ పాలు డగుదుర్తుఖుండు; ౧౨. జనంత పుని 

ఫుత్తు(6 డగు అశాతి. . వ. 

..... వీరలేకాక శ్ర్రమద్రామాయణమునందు. ౧. దశరథ భూపా 
లండు, ౨. దశరథభూపాలుని ప్రపీ తామహు(డగు దిలీపుడు, 3, 

(శ్రీ, రానుచంద్రు దు(డును ౮ (శ్ర, మహాభారతయుద్ధానంతరము, యాధిప్టి 

రుండున్ను ౫, మాలవికాగ్నిమిత్రమునందు ఫువ్యుమిక్రుండును అశ్వ 

మేధయాగము నొనర్చినటులు చెప్ప ్పబడీయున్న ది, 

1 అశ్వ మేధయాగీయపశువుల సం ఖ్యావివాయ మయి లే తి | 

రీయళాఖయం దోకవిధముగనుు. వాజస చేయశాఖయం దొకవిధముగను | 

జ వాజసచేయసంహీతయా దానిడె ముహీధరాదులు వ్రానీన ఛావ్యమును, శె త్రిరీయమును. 

సృశ్నీప్క తివచనరూప సంభావణ మొన ర్హురు!, | గలదు, తె త్రిరీయళాఖా కల్పనూ తే, మగు ఆప 

౧౦-౬-వ 

అకశ్యశరేవంతవురము- అశ్వ సేనుడు 

ప_స్ట్థంబశ్రాత నూ త్రము 

యొక్క అశ్వ మేధభొగమునకు భాస్య్యాదికము లఫింపనందువలన 

ఇం దిచ్చిన పశుసంఖ్య భట్టభి "స్కర ఫి మ్యవాక్యము ననుసరించి 

ఇయ్య(బడిన దని |గృహీంచునది], 

ఈయశ్వ మేధవివయమును బోధించు గ,ంథసముదాయము ; 

౧. నంహితలు ' / 

లే త్రిరీయసంహీత, రం (0౩ ౧౧-౨౦; ర 99 ౧౧-౨౦; 

2, 39 ౧౧-౨౦; ౭35% ౧౨-౨౨) 2, 20 ౧౧-౨ ౫0 239 

౧౧-౨౬ ౧ ర 3౫-3౬; ళో ర్క ౧౨ రో ౬ ౬-౯ ర్క 823 

౧43% 2 ౧౧-౨౪; % ౬, ౧౧-౨౩ ] ౧౧౧౩ % 

౨ ౧౧-౧౨; 43,౧౨; 4౪,౧౨; ౫ 8 ౨౫; వాజసప 

చీయాసం పీత ౨2 -వ అధ్యాయము, 

a బా హుణములు : 

ఈ యాగమునుగుణించి చెప పృనప్రుడు మహాోభి చ్షీక్ట' మనియు అచ్చ 

లీ 
తె త్రిరీయ ట్రాహణము, మూడవ అష్టకము, రాకా ప ప్రశ్నలు; . 

| శతపథ టాహణము, ౧౫౩ hag ఐతరేయ, బాహణము, ౭. ౨౧. 
(Ja 

నె. gre త ములు: Pe 

"ెలీంగినట్తి య PAC So త్రాహణయునం దీవిధ me 
ఆప స్ట స్థం బశ్రౌతనూ త్ర లేము. ౨౦-వ ప ప్రశ్నము, కాత్యాయన 

శ్రాతనూ త్రము, We "ప్రశ్నము; ఆశ్వలాయన శ్రాతనూ త్ర తము 

ప ప్రృశ్నీము ; శాంఖ్యాయన చ్రౌతీన్యూతృము ౧౬ వ 

అ క కా, త ములందును గలదు, 

దశరథుడు 2 చేసినసయశ్వ మేధము వాలీ కి. రామాయణము. బాల 

కాండమునందును, శ్రీ, రాముని యశ్వ'మేధము G _త్రరకాండములో న్ను 

జై మినియశ్వ మేధపర్భమందును, ధర్శజు నియశళ్వ మేధము మహాభారత 

మున అశ్వ మేధపర్వమునందున, జ మినియశ్వ మేధపర్య్వమందును 

సవి స్టరముగ వర్మింప(బడినది. 

వ. (కమా) 
అశ్వ "కేన ంతపు రము — చిత్తూరుజిల్లా తిరు త్తనీ 

తాను జమిళక్ నా కా sas రిరె౮ాకొ 

Gren న .. 

— గ తవ 

అర్జునుడు ఖాండవవనమును గాల్నీనప్పుడు ఏయ్ కలత. నం 
దుం డెను, వీ. డప్పుడు బోలు. డగుట చేయ దల్లీ వీనిని నోటం గణచుకొన్సి 

దాని సాయణోచార్యులు ఛ్రాసి చ్చిన 
భామ్యమును. బట్టి చూడంగా జము. “దంపయడినతరు వాక సార్వభౌముని పట్ట పటమహీషి 'యీసజ్జమునొద్ద శయనించి క్రీడ. wor 
ప్రధానబుత్విజాలు యజమానుని. పళ్నులతో బూకుప్ప 

| భాష్యము చూడనగును, తె శ్రీరీయసంహీత్క 

నకు ఈయన్ని ్లీ లార్థము చేయుట తప స్పనియు, దా 

ధ్యాన దిగావ్ష ee అ త 
- we, 

a గ సః క. క్ట Sh Eg * జ | 
= ' గ న 1 వ్ 3 క 

సంగములు చేయవలెను. (వాజసచేయసంహీత, వ అధ్యాయమమాందిమహీధర 

౭-వ శా౦నముమాంది సాయణఫావ్యము చూడనగును ), కాని చేదమ యొక్క యీ భాగము 
నీకి ముంచియర్థము alle Sa దనియు. దయాసందసర రస్వతిభావము Shae 

re ష్. 



పాటీపోవ యత్నింపంగా నర్దునుయ వీనితల్లీ ని తెగనటికెను,. వీడు 
మూత, మెట్లో తప్పించుకొని ఆకసివేం గర్లునియొద్దకుటోయి యాకని లో య ౯3 ద 
బాణమున నుండెను, కారక లం బున జివరదెనమున' గర్జుండు ఈ 

బాణమును ప్రుయోగింప పం గృహ్హుండు రథమును భూమిలోనికి కొ లైను, 

అందుచే నాబాణము అర్జునునికంఠకమునకుం దగులుటకు బదులు కిరీటము 
నకం దగిలి దానిని భస్త ము చేసెను (ఆంధ్యమహా భౌ, కర్ణం అ. 3). 

౨. సత్య భామకు గృన్షోంనలన 
బుట్టిన ఫు సత్త తుడు, bis 

అ శాం యు రె దము — గుజబ్జముల యాయావునుసటీం 

చియు, రోగ చికి త్సాదులనుగూర్చియు చెలుప్ర శ్యాస్త్రయు. మొదట 
ఇాలిహో త్రుండు తీనకుమారుండగు సుక్రు తునక దీని నుప దేశించెను. 
అటుపపె సె నీవద్యను. జయదత్తుండు సంపౌదిం చెను, గర్భబుషి మున్నగు 

వారు  అశ్వాయాశ్వేదము రచించిరి, 

అ ఖ్ రా వు సొ లె ము వా కృష్ణజిల్లా నీవితాలూకా 
యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౦౧౯ (౧౯ 3౧). 

అ ఫ్ర ని — ౨౭ నకు తృములలోను మొదటిది. ఇందు 
మూండునక్ష త్రము లుండును. ఇవి మాండును గుజ్జిఫుమాతివలెం గాన 
వచ్చుటచే దీని కీపేరు వచ్చెను, 

అశ్వి నీఘమారదళత్తు 

_ లలో నొకండు, చాౌబు వ జమోహనదత్తుకుమారు6డు, అశ్వినీకుమార wy 
దత్తు ౧౮౫౬-వ సంవత్సరమున జనవరీ ౨౬-వ తేదీని వంగరాష్ట్ర, 

మునందలి బేకర్ గంబీ జిల్లాయందలీ పట్వకాలీ ' యను 

జని ం చెను, య్ 

అశ్వినీసమారవత్తు పదుమూంటేండ్ల వయసు స్ఫువనే. ౧౮౬గా-వ 

యేట ప్ర శపరీక్షుయం దు త్తీష్టం దయ్యెను. కాని విద్యాశాఖవారి 
ను ననుసరించి యా పాం! ౧౬ సం డుండిన"నే కాని 

వాలదు. అయినను దీని నెట్లో క క ప్పిపుచ్చి, పెద్దలు ఎఫ్. ఏ. వజుకు 

_ నితనిచదువు సాగించిరి, Pale PU “నితడు ౧౮౭౨ లో 

నుత్తీర్ల త నంటెను.. కాని యటు ౩ నాని తన వయ సునకు సంబంధిం చిన 

రహస్య మఠ నికి దెలీసినది. అతనికి నీతినియమ ములయెొడల పట్టుదల 
యెక్కు_వ, అందువలన నత డసత్యమాడి మజీరెం జేండ్లలో పట్టపరీ 

గ్రామమున 

కుకు వెళ్లుట కిష్ట పడక కొంతకాలము చదువు కటిఇ పెట్రి స 
౧౮౭౮ ఖీ త వెళ్లెను. అశ్వినీకమా రదత్తు విద్యా విమయము 

లయం చెక్కు_వయాస కి కలవాం డసటచేక ౧౮౭౯ లో నతడు 
_ సెరాంపూరుణా ్రావిద్యాలయమున నుపాధ్యా యాుండుగం బ్ర, బ,వేశించి 

తద్విద్యాలయ ము నచేక విధముల నఖివృద్ధికి దెచ్చెను. పిదప ౧౮౮౦ 
లో న్యాయకా(స్ర్రపరీక్షృయం దు శ్రీర్హడయి చారిసాలులోే న్యాయ 

_వాదిగ6 బ్ర బ,వేశించెను. కానిాయతని కావృ శ్రి తి యంత హితవు లేనం 

“చున షై. వదలి, బారిసాలులో విద్యాశాఖవారీ. ప్రోత్నాహమానం 

దనతం డి వ glean ans a మరల నుపా 

_-  వంగదేశీయ మహాఫురుహు 

పడుచు సే యుం డెను, 

e౭౦౧ 

ధ్యాయుండుగ6 బ్రావేశించి, వేతన "సుమియు( క కొనక యే యందు 

౧౭ సంవళ్ళరముల కాలము పనిచసిను, ఈత en పనిచేసిన కాల 

మునే యావిద్యాలయ ము కళాళాలయగుటయేకాక యందు న్యాయ 
శా సా యగన నమునక లాడ ౧౮౯౮ లో చే నెర్భాటుకావింపంబ డెను, 

ఈకకొకాల నళవద్దికి చెచ్చుటకొ అకు అశ్వినీఘమారదత్తు తన 

సాంతము రు 3౫000 ల రూపాయలను వెచ్చించెను. స్వార్గరహీత 

ముగ నిణు“పీ పేదలసా హాయ్యార్గము పనిచేయుటకె అశ్వినీకుమారుం డీ 

కళాళాలయందు ది లిటిల్ ట్రెద దర్ ఆఫ్ దిపూార్ * అను పేర 

నొకవి ద్యార్థి సంఘము శీర్చాటుచే పెను, ఆయా కస్హసమయముల 
యందు? th PTR నేవకు గొప్పగొప్ప ప్రభుత్యోద్యోగీయాలు కూడ 
నీసంఘుమువారిని (పశంసిం చియుండిరి. కొంతకాల మయినతరువాత' 

. ఆకళాళాలను నిర్వహీంచుభార మంతయు నత ( డొకసంఘము "నేర్ప 
టిచి యాసంఘుమువారి కప్ప. జెప్పెను. ప్రభుత్వ ధనసా హాయ్యము 
లేకుండ ఈకళొశాలను నడపవలెనని అశ్వినీకుమార దత్తు ఎన్నెన్ని విగ 

ములసో ప్రయత్నించెను కాని. యతని (శృయత్నములు 

కాలేదు. ప ప్రృభుత్వమువా రిప్పటికి నీకళాళాలకు ఛనసాహాయ్య్య ము 
చేయుచున్నారు, శ శై 

సఫలము 

(వృ జమోహ నకళాళాలతో చే కాక అశ్వినీకమారుని కింక్ష 

నేకసార్వజనికసం స్థలతో సంబంధ ముం జెను, ౧౯౦౬ - వ సం 

వత్సరమున బంగాళ దేశమున భయంకరమయిన కలువు "సంభవించిన 

కాలమున చారిసాల్ పృ జాసంఘ మునకు కార్యదర్శిగ నుండి మోము 
పీడితులవివయమునం జేసినసేవకు ఇతనిని వీరువా రను భేదములేక 
యెల్ల రోను బ్రశంసించిరి. అప్పు డీతండు ౧౫౫ అతన నార అనం ల 

నేర్చాటుచేసి, ఆసంస్థలద్వారా స్కతివారము దాదాఫవురు, ఒంం౦౦ 
లను కమ బాధితులకు. పంచి పెట్టుచుండువా(డు, ఈరీతిని ౧౯౦౬-వ 

జూకొ నెలలో మొదలు "ట్టి 'ఆసంవత్సరమునంత మువజకును పొటు 

జా కనాన యలతేనికి * ఫాదర్ ఆగ్ 
క్సీక్చి ల్ ౨ ప్రజల కందజుకును దండ్రి, డ్రి యని బిరుదుపేరు వచ్చినది. 

కర్ణ న్యు ప, భువు కావించిన బంగాళ దేశవిభజనము స wen 
వంగరా వ్ర హ్ కేశిన పృచండమయిన సంత భమున.. న నూ 
రుండుకూడ పాల్గోని విభజన మునకు వ్యతి ర్రేకమ్మ 3 సో pts) a an . బే 
యొక సాకుచేసిక్రాని ప పృభుత్వయువా కళని చకోోట ట్య * ల 
యుండియు కాంగ్రె, సుతో 4 సం బంధము తాను. స్వదేశీ 
ఉద్యమమున కృషి చేయుచుందుటచేశను అతనిని బంధించి, యతని పె 

రాజ దో హప్రశేరము మోపి యశనికి (స సృవాసికు విధించిరి. అతని 
విద్యాసంస్థ లిత్యా లంక రాజ (దో న సురికొల్పుచున్న దని 

ప ప్రభుక్వమువారు దానిని ఖు 'బెట్టిర, తూనుకాలమున సలం 

వురప్ర, శంసలకు పా (త్రృోముగయ బనిచే Ha విద్యార్ధి సంఘము నంచి 
వేసీ ర కాని తేమ ade 9 ముల కాధారము లే దనియు తను 
యనుమానము లన్నియు (భాంతు లనియు సృభుత్వమువారికి 6 దక 
వాత. తెలీసివచ్చినది, aR Ie సిరోల్ మున్నగు చాలర్లేయ 



౬09. _ అశ్సిసీకుమారుల్లు 

సృముఖులుకూడ అశ్వినీగమారోనికి ప్ర ప వాసికు విధించుట అన్యాయ 

య భి ప్రాయపడిరి. ఇట్టిసందర్భ ములలో ప్ర పృభుత్య్వమువారి కతనిని 

తప్పనిసరిగ "దేడుదలచేయవలసివశ్చెను. 

_అశ్వినీకుమారుల. డిచెవజులో 'నుడివినట్లు మిత వాది ఇతండు 

కాం ్రాసువిమయము నను, స్వదేశీాద్యమము విపషయమునను ఎక్కవ 

_ యభిమానముతో పనిచేసెను, ౧౯౦౬ - వ స సంవత్సరమున సమావేశ 

“మయిన వంగరా న్; సభ కత. ఉఊాహ్వానసంఘాధ్యముండుగ నుండెను, 

| అటుపిమ్మట ౧౯౦౩. లో డక్క్మా_లో జరగిన వంగరా వ్రచువాస సభ 

క్షతం డధ్యకు( ఉరయె్య్యను, ఇత డు ' మితే వాడియయినను తనయభి వా, ప్రాయ 

మును పెకీ స్ ముగ జెప్పుట కప ప్పుడును చనుదీసినవాడు he 

అశ్వినీకుమారదత్తు ఆనేక భావల నభ్య సిం చెను. హిందీ మురారీ 

| మున్నగు దేశభామలిను చాగుగ నభ్యసించి అయాభావలయందలి మత 

గ్రంథములను జదువవలయు నని యాతే నియాశీయము. సం 'స్కుతము 

+ as పార్మీయందునుగూడ నతడు మందిపాండిక్య యు సంపా 

దించెను, అతే(డు చ్చాసీ సిన (భక్తి క్రియోగము * అను గ్రంథము చౌల 

విఖ్యాతమయినది, దేశభావలయందును అంగ్ల భావయందునునూడ 

_నీత్రాళమన కనువాదములు కలవు, దీనిని శ్రయుత కాతా (శ్రీరామ 
_ శాస్త్రిగారు. ఆంధ్రీకరించి యాయు ద్ద ంథమును ..తెలు(వారికి 

సులభము చేసినారు. భృ క్తియోగమును భారతీయ పండితులును 

పాళ్చా. క్త పండితులానుగూడ నత్యధికముగం (బృ బ శంపించినారు. 

పల్లెటూళ్లలో . విద్యాభివృద్ధిని ? గారి. యు పారీశుద్ధ్యమును 

గూర్చియా కృషి ప, ఫృచారములను కావించుటకకై అశ్వ నీకుమారదత్తు 

త్ న 
స్యెపీంచ్చి, యా'స సంస్థకు won

 మూండు జే 

ములద్యాలా. వాలా ప్రజలక ఇల్లడిసుటకై 

అతండు కొన్నియా శ్రా తానాటక సంఘములను స్థాపించి పట్టణమలకు 6 

బంపుచుండువా(డు. కలక తలో నిట్లిసంశుములు sess ను పద స. 

ర్శించినప్పుడు ఆకుతోవమమఖ్తీ మున్నగు విద్యాధికులు కూడ వాని 

నెకుపు_వగం (బృ బృశం సించియుండిరి. ఈ మహవాశయుండు ౧౯౨౩-వ 

సంవళ్చరము, టే ౭-వ లేదీని క లక త్తాయందు పరమపదింెను. 

'అక్వినీపమారులు _ జేవకలకు | చె వైద్యులు, బో 

దమందును, ఇతర వేదములందును ఈదేవతలను. స్తుతించిననూ కములు 

పెక్కు_లు గలవు, 'దేవశిల్పియై నత్వన్ట తనకూంతునైన సరణ్యును 

నూర్యున. కిచ్చి వివాహము. చేసాను. ఆమె నూర్యశౌపమును భరింప 

లేక తనరూప మువంటిరూపముగల మ జేయొకన్ర్రీని నూర్యునియొద్ద 

పూ" “ఎల 

సజ్జపురూపము ధరించి ఆండుగుజ్జమువెంటం దగిలెను, వారియిద్దజకు 

న పుట్టిరి, వీరు కవలం (బు. 9 ౧౦. ౧౭. 0-3) 

సూ కములలో హ్ చక సిసట్లివై అ రాలు, న. 

వర్శింపంబడినవి. వందను6€. డన్న వానిని, .శ్రీభుని కూపమునశుండి 

తీసి! సిరి ఏ తాగు గు ఫ్రిని సమ్ముద్రముననుండి రక్షీంచిరి ; ముదుసలీయు -. బల. 

పీనుండును అయిన చ్యవనుని పడుదువానినిగయ జేసిరి; అన్నలో€ 

గాలీన ఆ తికి సుఖము కలుగంటేసిరి ; కావికిC గ ష్ఫునకు( గన్నులు, 

తొడపోయిన విశ్వలకు నినుపతో 'డ, శ్రయవబుషియొక్క. యొండి 

పోయినయావునకు( చాలు నిచ్చిరి ; _అధర్వణులైై న. ధధ్యకబుపి.కి 

సజ్హపు(దల పెట్టి వానియొద్దనుండి న. శర్శిరీ 3 శ్యావుం డను 

బుసి మాూ(డుతునుకలు కాంగా చ్రైతికిం చిగి al 3 మం, ౧ 

నూ క్త క. 'ర౬, రోల ౧౧౨; రంజనం). 

అశ్వినీకమారులకు మొదట హావిర్నాగము sa వీరు చ్యవను 

నకు, యౌవన మొసగయగా నాతేయు తేనత పోబలముచే నింద్రుని 

మెప్పించి వీరికి హవిర్భాగ మిప్పించెను". ఇట్లు మహాభారతమునందు 

(వన: అ, ౧౨౧-౧౨౫; ఆం ధ్రఖా. 9 ఏ, బై స్! జెప్పం-బడిననూ, 

బుగ్వేదము ౧-వ మం డలమునందే అశ్వినీ దేవతలను వ పు 

బిల్చీనమంత్ర, త ములు mn” (Me 5; ౧. సు ౧ 310): 

" వేవమునందుం జెప్పయుడిన యశ్వినీ దేవత శెవ్వరన్నవివయమై 

కాకా. కహహాస్థ్యానార్యుం డిట్లు Sa eal oak ini 

సశ అశ్విను లనంగా అశ్వ ములుగల పుణ్యవంతులై న. గొప్పరాజు 

లని చార్ల భా వబుషి యొక్క యభి ప్రాయము,.4..... 

అశ్విను లెవరు ¢ భూమ్యాకాశము లని కొ ందణు; అపళోర్యాక్రము 

లని కొందణు) సూర చం దు లని కొందణు; పుణ్యము వేసి నరకంగా ese > Yeo 

రాజు లని అం 'శెప్పేదడు] : ( నిరు! కము, ౧౨-౧). 

దీనినిబట్టి చూడ సృష్టిచమత్కారములను = జూచి చె వె దికకవులు 

హాపకమగ చేవత లని వర్తి ంచి రనియు(6, దరువాతివారు. వారిని నిజ 

ముగ చేవత్ లని నమి కథల sea రనియుూ 6 har 2 

3 అశ్వినీదేవతలు సజమమొక్క నాసీకనుండి 'ఛుటికి గనుక 

నాసత్యు లనియు( చేరు. వీరు మిక్కిలి చక్కో.నివారు, చక్క-నిపురు 

షులకు వీరిని, 'ఉపనూనముగ6 దీసి కొందురు. వీరియిద్దణికు “నశ్వినౌ, 

నాసత్యా, దస దఫా" "అన్న శే పే ళ్లన్నను ెద్దవానికి నాసత్యుం డనియు, 

జిన్న వానికి. ద్వ | డనియు విడిగ6 చ భ్లన్నట్టు | శానవళ్ళెడిని 

నుంచి తాను ఆండుగుజ్జపు, రూపమును ధరించి వెడలిపోయెను, 

. నూర్యుండు. కాన్ని దినములకు. నామోసము. కనుయాని శౌను. మగ 

(యుహాథా,, అనుకా, అ, ౧౫౦, క్లో, pes beter 
మ్మాద్ది ది క్రి వీరివలన నకుల సహదేవులు కలిగిరి. 

మె యజ్ఞము” యొక క్క తల పోయా. నశ్విను లింకొకతల చెట్టి ట్రతికించి. రనియ్ము నందునే పస్ట్ లేవక లును వైద్యులను ? గార 

- ః వము. కలిగె ననియు. అప్పటినుండి యా చేవతలస వావిర్భాగము కలి? న నీ ధన్వంతరి ' సుకు తమునందు వా వ్రాసినాడు (నూ త్రస్థానమ్మ్యణ్షి 

. ఈబివయ మే తె శ్రీరీయసంహిత. క ల, లో ౧ 5 శఠపథర్హై హృణము, స, బకరేయ ్రైమ్మల య ౧ ౧౮ యాోంహాడణెప్పణుడియంన్నరి 


